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Treść raportu:
Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął
informację o wpisie hipoteki umownej łącznej, dokonanym przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI
Wydział Ksiąg Wieczystych na nieruchomościach spółki zależnej tj. „Centrum Diagnostyki Obrazowej
Jelenia Góra” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze, objętych księgami
wieczystymi numery JG1J/00039075/6 i JG1J/00082519/7.
Hipoteka umowna łączna została ustanowiona do sumy najwyższej 24.000.000,00 zł (dwadzieścia
cztery miliony złotych) na zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy, w szczególności wierzytelności
o zapłatę kwoty wykupu obligacji wraz z wierzytelnościami o zapłatę odsetek przewidzianych
w warunkach emisji, a także odsetek za opóźnienie, na wypadek niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązań emitenta z tytułu obligacji serii H i I, wyemitowanych przez Emitenta na
podstawie Uchwał Zarządu z dnia 17 maja 2017 roku nr 02/05/2017 w sprawie emisji Obligacji serii
H, ich dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst oraz uchwały nr 03/05/2017
w sprawie emisji Obligacji serii I, ich dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst,
o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 7/2017 z dnia 17 maja 2017 roku.
Jednocześnie Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wykreślenia wpisu
hipoteki umownej łącznej na sumę 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych), ustanowioną na
nieruchomościach spółki zależnej tj. „Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra” Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze, objętych księgami wieczystymi numery
JG1J/00039075/6 i JG1J/00082519/7, na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z obligacji serii
F, które zostały wykupione przez Emitenta w dniu 24 maja 2017 roku (raport bieżący nr 11/2017 z dnia
24 maja 2017 roku).
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