
   

 

Data sporządzenia:    14.07.2014 r. 

Skrócona nazwa Emitenta:  VOXEL S.A. 

Raport bieżący:   nr 21/2014 – korekta 

 

Temat:    korekta raportu bieżącego nr 21/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie – informacje poufne 

Treść raportu: 

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje, że w raporcie bieżącym nr 

21/2014 opublikowanym w dniu 11 lipca 2014 roku błędnie wskazano daty przedterminowego 

wykupu (22 lipca 2014 roku zamiast 30 lipca 2014 roku) oraz ustalenia podmiotów uprawnionych do 

otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji serii C (30 lipca 2014 roku zamiast 22 

lipca 2014 roku), jak również omyłkowo wskazano, że Emitent zwróci się do organizatora Catalyst 

o zawieszenie obrotu obligacjami serii C w związku z przedterminowym wykupem począwszy od dnia 

przypadającego na 2 dni zamiast na 3 dni sesyjne przed dniem ustalenia prawa do kwoty wcześniejszego 

wykupu. 

W związku z powyższym Zarząd VOXEL S.A. przekazuje treść raportu bieżącego nr 21/2014, 

skorygowaną we wskazanym wyżej zakresie: 

„Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął 

uchwałę nr 02/07/2014 w sprawie przedterminowego wykupu obligacji serii C Emitenta notowanych 

na rynku Catalyst. Zgodnie z treścią uchwały obligacje serii C zostaną wykupione w celu ich umorzenia 

przed terminem, w trybie przewidzianym w warunkach emisji obligacji serii C. Dzień 

przedterminowego wykupu został wyznaczony na dzień 30 lipca 2014 roku, natomiast dzień ustalenia 

podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji serii C – 

na dzień 22 lipca 2014 roku. 

Każdemu z obligatariuszy uprawnionemu z obligacji serii C w dniu 22 lipca 2014 roku Emitent wypłaci 

kwotę wcześniejszego wykupu tj. kwotę pieniężną równą wartości nominalnej podlegającej wykupowi 

obligacji serii C, powiększoną o odsetki należne od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do dnia 

wcześniejszego wykupu i powiększoną o premię w wysokości wskazanej w warunkach emisji obligacji 

serii C tj. o premię w wysokości 0,08% wartości nominalnej obligacji serii C za każde pełne 30 dni 

pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do daty wykupu. 

Z uwagi na to, że obligacje serii C zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów 

Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 

Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Catalyst”), 

przedterminowy wykup obligacji serii C zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW i zgodnie 

z regulacjami KDPW. Emitent złoży do KDPW wniosek o przeprowadzenie obsługi przedterminowego 

wykupu. Emitent zwróci się również do organizatora Catalyst o zawieszenie obrotu obligacjami serii C 

w związku z przedterminowym wykupem począwszy od dnia przypadającego na 3 dni sesyjne przed 

dniem ustalenia prawa do kwoty wcześniejszego wykupu. 



 

 

Przedterminowy wykup obligacji serii C nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek 

papierów wartościowych obligatariusza za pośrednictwem KDPW oraz podmiotu prowadzącego ten 

rachunek.” 
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Dariusz Pietras – Wiceprezes Zarządu 

Grzegorz Maślanka – Członek Zarządu 

 
 


