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Treść raportu:
Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym udzielił na
rzecz De Lage Landen Leasing Polska S.A. gwarancji oraz zabezpieczenia (dalej: „Gwarancja”)
za spółkę Exira Gamma Knife Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach
(„Spółka”) za zobowiązania wynikające z zawartej przez Spółkę umowy pożyczki nr 24115/18 z De
Lage Landen Leasing Polska S.A. (dalej: „Umowa pożyczki”). Celem pożyczki jest zrefinansowanie
istniejącego w Spółce zadłużenia związanego z zakupem urządzenia Gamma Knife. Pożyczka została
zawarta na okres 7 lat.
Emitent w ramach Gwarancji przyjął na siebie zobowiązania Exira Gamma Knife z Umowy pożyczki.
Odpowiedzialność Emitenta z gwarancji ograniczona jest do kwoty stanowiącej 80% sum
przewidzianych
w
Umowie
pożyczki,
obejmujących
raty
pożyczki
wraz
z oprocentowaniem - według stanu na dzień zawarcia Umowy pożyczki tj. do kwoty 10.104.174,60 zł
(dziesięć milionów sto cztery tysiące sto siedemdziesiąt cztery złote 60/100). Kwota ta będzie ulegać
zmniejszeniu w oparciu o wartość spłaconych rat pożyczki.
W ramach udzielonej Gwarancji Emitent zobowiązał się:
- dokonać, z zastrzeżeniem w/w ograniczenia odpowiedzialności, na żądanie, bez potrąceń,
wstrzymania płatności lub roszczeń wzajemnych, zapłaty na rzecz De Lage Landen Leasing Polska S.A.
wszystkich kwot (obecnych lub przyszłych) stwierdzonych jako należne od Spółki na podstawie
Umowy pożyczki - w przypadku gdyby Spółka nie dokonała spłaty tych kwot;
- zrekompensować De Lage Landen Leasing Polska S.A., na żądanie, koszty, odsetki i wydatki
poniesione przez ten Podmiot po zawarciu Umowy pożyczki, czy to w wyniku nie wywiązania się
przez Spółkę z jej obowiązków wynikających z Umowy pożyczki czy z innego tytułu w związku z
egzekucją lub wykonaniem praw na podstawie Gwarancji;
- uiścić na rzecz De Lage Landen Leasing Polska S.A. kwotę stanowiącą sumę przewidzianych w
Umowie pożyczki a niezapłaconych rat pożyczki wraz z oprocentowaniem – w przypadku
prawomocnego ogłoszenia upadłości Spółki lub też w przypadku rozpoczęcia wobec Spółki
jakiegokolwiek postępowania na podstawie prawa restrukturyzacyjnego.
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Zrestrukturyzowanie istniejącego zadłużenia przez Exira Gamma Knife Sp. z o.o. i ustrukturyzowanie
wydatków z działalności finansowej pozwoli Spółce na kontynuowanie strategii jej zrównoważonego
rozwoju, a tym samym spowoduje zwiększenie synergii wynikających z nabycia części udziałów w
Spółce przez Voxel S.A.
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