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Treść raportu:  
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku, Zarząd 
WIKANA S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym nastąpiła zmiana warunków 
zabezpieczenia obligacji serii A, określonych w Warunkach Emisji Obligacji WIKANA S.A. 
(Warunki Emisji), stanowiących załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/VII/2013 Zarządu Spółki 
WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie emisji obligacji serii A, 
m.in. o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 29/2013 z dnia 16 lipca 2013 roku. 
Zmiana dokonała się wskutek zawarcia w dniu dzisiejszym umowy konwersyjnej z ostatnim 
obligatariuszem, co było warunkiem wejścia w życie uchwały nr 3 w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zmianę treści pkt 6 warunków emisji obligacji serii A, podjętej w dniu 29 listopada 
2013 roku przez Zgromadzenie Obligatariuszy WIKANA Spółka Akcyjna, o zwołaniu którego 
Emitent informował w raporcie bieżącym nr 44/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku.   
Zgodnie z nowymi warunkami, wierzytelności wynikające z obligacji serii A mają być 
zabezpieczone hipoteką łączną, ustanowioną do kwoty 46.800.000,00 zł na:  

 prawach własności gruntowych położonych w Lublinie, dla których Sąd Rejonowy w 
Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi następujące księgi wieczyste:  
LU1I/00257233/6, LU1I/00322856/6, LU1I/00105077/4, LU1I/00070513/8, 
LU1I/00325896/9, LU1I/00253724/7, LU1I/00161952/2; 

 prawach własności gruntowych położonych w Rzeszowie, dla których Sąd Rejonowy w 
Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi następujące księgi wieczyste:  
RZ1Z/00140322/2, RZ1Z/00009842/3, RZ1Z/00176728/9, RZ1Z/00169261/5;  

 prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Przemyślu, dla której Sąd 
Rejonowy w Przemyślu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą: 
PR1P/00100216/8,  

na zasadach szczegółowo określonych m.in. w zmienionym pkt. 6.5 oraz pkt 6.6 Warunków 
Emisji.  
 
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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