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Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd VOXEL S.A. („Spółka”) informuje, że w raporcie bieżącym nr 17/2016 opublikowanym
w dniu 25 kwietnia 2016 r. omyłkowo wskazano błędne daty ustalenia dnia dywidendy oraz
termin wypłaty dywidendy.
W związku z powyższym Spółka wskazuje skorygowane daty: jako dzień dywidendy Zarząd
Spółki proponuje ustalić 19 września 2016 r., zaś jako termin wypłaty dywidendy proponuje
ustalić 4 października 2016 r.
W związku z tym Zarząd VOXEL S.A. przekazuje treść raportu bieżącego nr 17/2016,
skorygowaną we wskazanym powyżej zakresie:
„Zarząd VOXEL S.A. („Emitent, Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podjął
uchwałę o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta wypłaty
dywidendy z zysku netto za rok 2015.
Zarząd wnioskuje, aby zysk netto Emitenta za rok 2015 w kwocie 10.690.092.46 (dziesięć
milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści sześć
groszy) złotych podzielić w sposób następujący:
a)kwota 4.912.637,62 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy sześćset trzydzieści
siedem złotych sześćdziesiąt dwa grosze) złotych zostanie przeznaczona na pokrycie straty z
lat ubiegłych;
b) kwota 1.024,84 (jeden tysiąc dwadzieścia cztery złote osiemdziesiąt cztery grosze) złotych
zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy;
c) kwota 5.776.430,00 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta
trzydzieści) złotych zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy
Spółki, tj. zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie 0,55 (pięćdziesiąt pięć
groszy) zł na jedną akcję Spółki. Jako dzień dywidendy Zarząd proponuje ustalić 19 września
2016 r., zaś jako termin wypłaty dywidendy proponuje ustalić 4 października 2016 r.”
Osoby reprezentujące Emitenta:
Marek Warzecha – Przewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego
wykonywania funkcji Prezesa Zarządu

Wojciech Włodarczyk - Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania
funkcji Wiceprezesa Zarządu

