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Raport bieżący:   nr 24/2015 

 
Temat: ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości 

 
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

 
Treść raportu: 

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  
19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 ze zm.) 
Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie  
z dnia 18 sierpnia 2015 roku, na mocy którego Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów zastaw rejestrowy na 
stanowiącym własność Emitenta zbiorze środków trwałych (rezonanse magnetyczne i tomografy 
komputerowe) o wartości łącznej wynoszącej w dniu zawarcia umowy zastawu rejestrowego tj. w 
dniu 7 lipca 2015 roku kwotę 18 550 000,00 PLN (słownie złotych: osiemnaście milionów pięćset 
pięćdziesiąt tysięcy 00/100), ustalonej na podstawie wartości rynkowej (Emitent informował  
o zawarciu umowy zastawu rejestrowego raportem bieżącym nr 18/2015 w dniu 8 lipca 2015r.). 

Wartość ewidencyjna tych środków trwałych w księgach rachunkowych Emitenta jest równa kwocie 
13.683.461, 72 zł. 

Zastaw rejestrowy został ustanowiony na rzecz Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: 
„Bank”). Zastaw rejestrowy został ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelnos ci pienięz nych 
Banku wynikających z zawartej z Emitentem umowy kredytu w rachunku biez ącym nr 
8169/15/400/04 z dnia 04.03.2015r., obejmujących wierzytelnos c  gło wną w wysokos ci 7.500.000,00 
zł, oraz związane z tą wierzytelnos cią odsetki, prowizje, opłaty i koszty związane z działaniami 
windykacyjnymi, a takz e koszty procesu i postępowania egzekucyjnego (umowa kredytu w rachunku 
biez ącym nie spełniała na dzien  jej podpisania kryterium uznania umowy za znaczącą). Zastaw 
rejestrowy został ustanowiony na zabezpieczenie kwoty w maksymalnej wysokos ci wynoszącej 12 
000 000,00 PLN (słownie złotych: dwanas cie miliono w 00/100). 

Emitent ani osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie są powiązane w inny sposób 
z zastawnikami ani osobami nimi zarządzającymi. 

Wartość przedmiotu zastawu przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium 
uznania przedmiotu zastawu za aktywa o znacznej wartości. 

 

Osoby reprezentujące spółkę: 

Jacek Liszka – Prezes Zarządu 

Dariusz Pietras – Wiceprezes Zarządu 



 

 

 


