
Raport bieżący nr 68/2014  

Data sporządzenia: 2014-09-10 

 

Temat: Emisja obligacji serii B - ustanowienie zastawu rejestrowego  

  
Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące    
  
Treść raportu:  
 
Zarząd WIKANA S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 9 września 2014 r. otrzymał z Sądu 
Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Wydział VII Gospodarczy - 
Rejestr Zastawów postanowienie o dokonaniu w dniu 4 września 2014 r. wpisu w rejestrze 
zastawów zastawu do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 9.000.000,00 PLN na 50 000 
niezdematerializowanych akcjach na okaziciela serii A (od numeru 00 001 do numeru 50 000) 
spółki zależnej Emitenta - Wikana Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością OMEGA 
S.K.A. („Spółka”) o wartości nominalnej 1,00 PLN jedna akcja, należących do Emitenta,  
na rzecz Administratora Zastawu - Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów  
i Radców Prawnych Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, celem zabezpieczenia 
wierzytelności obligatariuszy z tytułu praw do obligacji serii B od nr 1 do nr 6000 o wartości 
nominalnej 1000,00 PLN każda obligacja, wyemitowanych przez Spółkę jako druga seria  
w ramach Programu Emisji Obligacji Spółki, o rozpoczęciu którego Emitent informował 
raportem bieżącym nr 15/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. (szczegóły dot. emisji: raport bieżący 
nr: 51/2014 z 23 lipca 2014 r.). 
 
Emitent informuje, iż brak jest powiązań pomiędzy Emitentem, osobami zarządzającymi lub 
nadzorującymi Emitenta, a podmiotem na rzecz którego ustanowiono zastaw i osobami nim 
zarządzającymi, za wyjątkiem zawierania z tym podmiotem umów handlowych. 
 
Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, iż wartość zastawu przekracza 
równowartość kwoty 1.000.000,00 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego 
przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego. 
 
Emitent jest jedynym akcjonariuszem Spółki, posiadającym 100% akcji w kapitale 
zakładowym tej Spółki, jak i 100% głosów w ogólnej licznie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu.  
 
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 
lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych […]. 
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