Data sporządzenia:

28.03.2018r.

Skrócona nazwa Emitenta:

VOXEL S.A.
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Temat:

informacja o zmianie wpisu dla zastawu rejestrowego
zabezpieczającego wierzytelności obligatariuszy obligacji serii H

Podstawa Prawna:

art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie
wydane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, Wydział VII Gospodarczy –
Rejestru Zastawów, w przedmiocie dokonania zmiany wpisu w Rejestrze Zastawów pod numerem
pozycji rejestru 2533589, wydane w dniu 15 marca 2018 roku. Na mocy ww. postanowienia zmianie
uległa wysokość kwoty najwyższej sumy zabezpieczenia z kwoty 24.000.000,00 zł do 15.000.000,00 zł.
Zastaw rejestrowy jest ustanowiony na stanowiących własność Emitenta 5.800 udziałach w spółce
zależnej „Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra” Sp. o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, o wartości
nominalnej 500,00zł każdy i łącznej wartości nominalnej 2.900.000 zł, stanowiących 100% kapitału
zakładowego i uprawniających do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu
wspólników w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z obligacji serii H
wyemitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały Zarządu nr 02/05/2017 z dnia 17 maja 2017
roku w sprawie emisji obligacji serii H, ich dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst.
Powyższa zmiana jest konsekwencją podjęcia przez Zarząd Emitenta w dniu 23 lutego 2018 roku
uchwały nr 01/02/2018 w sprawie uchylenia uchwały Zarządu nr 03/05/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie emisji Obligacji serii I, ich dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst
(raport bieżący nr 9/2018 z dnia 23.02.2018r.).

Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Furdal – Prezes Zarządu
Grzegorz Rutkowski – Wiceprezes Zarządu
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