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W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku, w którym Zarząd 
WIKANA S.A. (Emitent) informował o zmianie Warunków Emisji Obligacji Emitenta, niniej-
szym Emitent informuje, iż przy wykorzystaniu elektronicznej Centralnej Bazy Danych Ksiąg 
Wieczystych powziął informację, iż z dniem 30 stycznia 2014 roku zostały spełnione nowe 
warunki emisji obligacji serii A, poprzez ustanowienie hipoteki umownej łącznej do sumy 
46.800.000,00 zł na prawie własności nieruchomości gruntowej przysługującym Panu Ada-
mowi Buchajskiemu, która to nieruchomość położona jest w Lublinie, przy ul. Orzechowej 6 i 
dla której Sąd Rejonowy w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 
nr: LU1I/00258233/6 oraz na prawach własności nieruchomości gruntowych przysługujących 
Emitentowi, położonych w: Lublinie, Rzeszowie oraz Przemyślu, dla których właściwe Sądy 
Rejonowe prowadzą odpowiednio następujące księgi wieczyste:  

 LU1I/00257233/6, LU1I/00322856/6, LU1I/00105077/4, LU1I/00070513/8, 
LU1I/00325896/9, LU1I/00253724/7, LU1I/00161952/2; 

 RZ1Z/00140322/2, RZ1Z/00009842/3, RZ1Z/00176728/9, RZ1Z/00169261/5;  

 PR1P/00100216/8.  
Przedmiotowa hipoteka ustanowiona została na rzecz Administratora Hipoteki - Biedecki 
Biedecki i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie (REGON: 140123234), celem 
zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy z tytułu praw z 20.530 obligacji serii A od nr 1 
do nr 20530 o wartości nominalnej 1.000 PLN każda obligacja, o łącznej wartości nominalnej 
20.530.000 PLN, wyemitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały, o której Emitent 
informował w raporcie bieżącym nr: 29/2013 z dnia 16 lipca 2013 roku, tj.: uchwały nr 
3/VII/2013 Zarządu Emitenta z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie emisji obligacji serii A, 
przydzielonych zgodnie z treścią uchwały nr 5/VII/2013 Zarządu Emitenta z dni 17 lipca 2013 
roku w sprawie przydziału obligacji serii A, o której Emitent informował w raporcie bieżącym 
nr 30/2013 z dnia 17 lipca 2013 roku.  
Wartość ewidencyjna nieruchomości stanowiących własność Emitenta, na których ustano-
wiono hipotekę, w księgach rachunkowych Emitenta wynosi ok. 23 557 tys. PLN.  
Jednocześnie Emitent informuje, iż brak jest powiązań pomiędzy Emitentem, osobami zarzą-
dzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a podmiotem na rzecz którego ustanowiono hipote-
kę i osobami nim zarządzającymi, za wyjątkiem zawierania z tym podmiotem umów handlo-
wych.  
 
Kryterium uznania ustanowienia hipotek na aktywach o znacznej wartości spowodowane jest 
tym, że wartość ta przekracza równowartość kwoty 1.000.000,00 EUR przeliczonej według 
kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku in-
formacyjnego. 
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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 emiten-
tów papierów wartościowych […] 
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