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Wykup obligacji zamiennych na akcje
art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) podaje do
wiadomości, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 2 grudnia 2015 roku dokonał wykupu 660
niezabezpieczonych obligacji zamiennych na akcje imiennych serii A o wartości nominalnej
jednej obligacji 10.000,00 zł (dalej: „Obligacje”).
W dniu 29 czerwca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę
w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru akcji oraz zmian Statutu
Spółki. Na mocy uchwały kapitał zakładowy Emitenta został warunkowo podwyższony
o kwotę nie większą niż 200.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 200.000 akcji imiennych
zwykłych Spółki serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie
większej niż 200.000 zł. Przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało
realizowane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji
zamiennych serii A.
Na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 06/11/2010 z dnia 26 listopada 2010 roku
ustalono Warunki Emisji Obligacji, na mocy których wyemitowano łącznie 660 obligacji
zamiennych niezabezpieczonych, oprocentowanych. Cena emisyjna jednej obligacji wyniosła
10.000,00 zł. Uchwałą nr 08/11/2010 z dnia 2 grudnia 2010 roku Zarząd Emitenta przydzielił
wszystkie obligacje GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Obligacje zostały wykupione przez Emitenta w terminie wykupu - zgodnie punktem 6.1
Warunków Emisji ustalonych uchwałą Zarządu Emitenta nr 06/11/2010 z dnia 26 listopada
2010 roku. Wszystkie wyemitowane przez Emitenta Obligacje serii A w liczbie 660
z chwilą wykupu zostały umorzone (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku
o obligacjach, tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 120, poz. 1300 ze zm.). Umorzenie obligacji
serii A powoduje definitywne wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków z nich wynikających.
Cena wykupu była równa wartości nominalnej i wynosiła 10.000,00 zł za jedną Obligację.
Kwota wykupu została powiększona o pozostałe do zapłaty odsetki naliczone od pierwszego
dnia ostatniego okresu odsetkowego (włącznie) do dnia poprzedzającego datę wykupu.

Osoby reprezentujące Emitenta:
Jacek Liszka – Prezes Zarządu
Dariusz Pietras – Wiceprezes Zarządu

