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Treść raportu: 
 
Zarząd WIKANA S.A., działając na podstawie § 5 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 19.02.2009 r. (z późn. zm.) w sprawie informacji bieżących i okresowych informuje, iż w dniu 
9 października 2009 roku opublikowany został raport bieżący 67, w którym emitent informował 
o zawarciu pomiędzy jednostką zależną - WIKANA BIOENERGIA Sp. z o.o. a BIO POWER Sp. z o.o. 
znaczącej umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich do projektu budowlanego i sprzedaży 
dokumentacji technicznej. 

Jednocześnie informowano w wymienionym raporcie o opóźnieniu informacji dotyczących wartości 
i szczegółów umowy na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 60 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 
2005 o ofercie publicznej… 

Jednym ze szczegółów objętych opóźnieniem był zapis mówiący iż WIKANA BIOENERGIA Sp. z o.o. 
prawa i projekty nabywa pod warunkiem zakupu działek wskazanych i dysponowanych wówczas 
przez BIO POWER Sp. z o.o. na warunkach nie gorszych niż te, które obejmowała umowa 
przedwstępna sprzedaży pomiędzy właścicielem nieruchomości a dysponentem. 

Niniejszym Zarząd WIKANA S.A. informuje, że w dniu 2 grudnia 2009 roku podmiot zależny 
WIKANA BIOENERGIA Sp. z o.o. nabyła od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piaskach, 
na podstawie Umowy Przeniesienia Własności i Prawa Wieczystego Użytkowania Nieruchomości 
własność działki nr 1764/1 o powierzchni 0,2969 ha oraz prawo użytkowania wieczystego działki 
629/22 o powierzchni 2,1655 ha położonych w Siedliszczkach, gminie Piaski za łączną cenę 
751 032,00 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści dwa złote). Wierzytelność o zapłatę 
ceny sprzedaży zostanie zaspokojona poprzez zapłatę na rzecz Sprzedającego kwoty 225 310,00 zł 
w dniu zawarcia umowy, zaś pozostałej kwoty w miesięcznych ratach począwszy od piątego 
miesiąca od otrzymania pozwolenia na użytkowanie inwestycji jaka powstanie na przedmiotowych 
nieruchomościach. Strony zastrzegły przy tym możliwość rozliczenia zobowiązań wynikających 
z obowiązku zapłaty pozostałej kwoty 525 722,00 poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności 
wobec planowanego zawarcia pomiędzy Stronami umowy na dostawę energii elektrycznej 
i cieplnej.   

Bioelektrownia, której dotyczą wspomniane wyżej umowy będzie pierwszą inwestycją, WIKANA 
BIOENERGIA Sp. z o.o. w ramach projektu Odnawialne Źródła Energii, o którym to projekcie 
Zarząd WIKANA S.A. informował we wcześniejszych raportach bieżących oraz Informacji 
Dodatkowej do okresowych sprawozdań finansowych. 
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