KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Korekta do raportu kwartalnego SA- Q
za IV kwartał 2009r. , nadanego w dniu 25.02.2010 r.

Zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. 
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
             dnia 01.03.2010r.        
                  (data przekazania)


WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  S.A w Ostrowie  Wielkopolskim
 (pełna nazwa emitenta)   

         WODKAN S.A.
         (skrócona nazwa emitenta)                                      
          63 - 400                                                                                                Ostrów Wielkopolski
           (kod pocztowy)                                                                                                       (miejscowość) 
         Partyzancka                                                                                            27
                       (ulica)                                                                                                                                                (numer)
    (62) 738 77 12                        (62) 735 36 90                             pwik@wodkan.com.pl
               (telefon)                                                                  (fax)                                                                            (e-mail)

    
           622-010-58-04                      250521343                             www.wodkan.com.pl
                          
                         (NIP)      
                                                                                                                    (REGON)                                                                                             (www)
Dane finansowe w raporcie prezentowane są w tysiącach złotych









Otrzymują:
Komisja Nadzoru Finansowego
MTS-CeTO S.A.
Polska Agencja Prasowa











W rozdziale „POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2009R.”, punkcie 5, omyłkowo wpisano złą treść.

Brzmienie pkt 5, przed korektą:
	
Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających  i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego
W okresie, od dnia przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez Akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Na dzień 30.09.2009 roku do Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu należeli:
akcjonariusz

liczba akcji
procentowy udział w kapitale zakładowym
liczba głosów wynikających z posiadanych akcji
procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
HOLDIKOM
1.672.663
32,87
1.672.663
32,87
NFOŚ i GW   
w Warszawie
1.509.090
29,65
1.509.090
29,65
GMINA
MIASTO OSTRÓW
WIELKOPOLSKI
1.294.347
25,43
1.294.347
25,43

Na dzień 25.02.2010 roku do Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu należą:
akcjonariusz

liczba akcji
procentowy udział w kapitale zakładowym
liczba głosów wynikających z posiadanych akcji
procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
HOLDIKOM
1.672.663
32,87
1.672.663
32,87
NFOŚ i GW   
w Warszawie
1.509.090
29,65
1.509.090
29,65
GMINA
MIASTO OSTRÓW
WIELKOPOLSKI
1.294.347
25,43
1.294.347
25,43


Brzmienie pkt 5 po korekcie:

Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających  i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego
W okresie, od dnia przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez Akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Na dzień 30.09.2009 roku do Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu należeli:
akcjonariusz

liczba akcji
procentowy udział w kapitale zakładowym
liczba głosów wynikających z posiadanych akcji
procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
HOLDIKOM
1.672.663
32,87
1.672.663
32,87
NFOŚ i GW   
w Warszawie
1.509.090
29,65
1.509.090
29,65
GMINA
MIASTO OSTRÓW
WIELKOPOLSKI
1.294.347
25,43
1.294.347
25,43

Na dzień 25.02.2010 roku do Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu należą:
akcjonariusz

liczba akcji
procentowy udział w kapitale zakładowym
liczba głosów wynikających z posiadanych akcji
procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
HOLDIKOM
1.672.663
32,87
1.672.663
32,87
BOŚ S.A.
w Warszawie
1.509.090
29,65
1.509.090
29,65
GMINA
MIASTO OSTRÓW
WIELKOPOLSKI
1.294.347
25,43
1.294.347
25,43


