
Raport bieżący nr 78/2014  

Data sporządzenia: 2014-10-10 

 

Temat: Rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 31.10.2014 r., wraz  

z projektami uchwał 

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  

  

Treść raportu:  

Zarząd Wikana S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 9 października 2014 

r. od Akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego, działającego na podstawie art. 401 § 1 KSH, żądania umieszczenia w porządku 

obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 października 

2014 r. (szczegóły: raport bieżący nr 76/2014 z dnia 3 października 2014 r.), następujących 

punktów:  

• Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z pozbawieniem 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości. 

• Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na 

rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii I. 

• Podjęcie uchwały o zmianie paragrafu 10 ust. 1 Statutu Spółki. 

 

W związku z powyższym, ulega rozszerzeniu porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 31 października  2014 r., który otrzymuje 

następujące brzmienie: 

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego  Zgromadzenia i jego 

zdolności do podejmowania uchwał.  

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.  

6. Podjęcia uchwały o upoważnieniu Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu 

umorzenia.  

7. Podjęcia uchwały o umorzeniu akcji  własnych nabytych przez Spółkę w celu 

umorzenia. 

8. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 1,40  złotych w drodze 

umorzenia siedmiu akcji własnych nabytych przez Spółkę . 

9. Podjęcie uchwały o zmianie paragrafu 10 ust. 1 Statutu Spółki. 

10. Podjęcie uchwały o połączeniu (scaleniu) akcji Spółki, zmiany paragrafu 10 ust. 1 

Statutu Spółki oraz upoważnieniu Zarządu do nabycia akcji własnych  Spółki celem 

wyrównania niedoborów scaleniowych i upoważnieniu Zarządu do podjęcia czynności 

związanych z realizacją tej uchwały. 

11. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z pozbawieniem 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości. 

12. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na 

rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii 

I. 



13. Podjęcie uchwały o zmianie paragrafu 10 ust. 1 Statutu Spółki. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu 

jednolitego Statutu Spółki.  

15. Zamknięcie obrad. 

 

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłoszone przez 

Akcjonariusza, Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.  

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych […]. 

 

Prezes Zarządu 

Sławomir Horbaczewski  

 

Robert Pydzik 

Członek Zarządu  


