
Raport bieżący nr 71/2014  

Data sporządzenia: 2014-09-18 

 

Temat: Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego oraz 

zmiany Statutu Emitenta 

  
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
  
Treść raportu:  
 
Zarząd WIKANA S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację  
o zarejestrowaniu w dniu 18 września 2014 r. przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: zmiany 
wysokości i struktury kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, 
wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4/VIII/2014 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”) z dnia 29 sierpnia 2014 r. 
(szczegóły: raport bieżący nr: 60/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.) oraz zmiany Statutu Spółki 
w zakresie § 10, dokonanej Uchwałą nr 6/VIII/2014 Zgromadzenia (szczegóły: raport bieżący 
nr: 61/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku). 
 
Aktualna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 40.029.595,40 zł (słownie: 
czterdzieści milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych  
i 40/100). Kapitał Spółki dzieli się obecnie na: 
- 167.665.596 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 
pięćset dziewięćdziesiąt sześć) sztuk akcji serii G, na okaziciela, o wartości nominalnej po 
0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja,  
- oraz 32.482.381 (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące 
trzysta osiemdziesiąt jeden) sztuk akcji serii H, na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,20 zł 
(słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja.  
 
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji, po 
zarejestrowaniu zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego, wynosi 200.147.977 
głosów. 
 
Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany, o których mowa powyżej, 
Spółka przekazała w formie załącznika do raportu bieżącego nr 63/2014 z dnia 4 września 
2014 r. 
 
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 38 ust.1 pkt 2 lit b) Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]. 
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