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Treść raportu: 

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), w nawiązaniu do informacji o zawarciu 
przedwstępnej umowy sprzedaży akcji spółki RODE-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaściankach 
(„Umowa”) przekazanej w raporcie bieżącym nr 13/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. oraz informacji o 
zawarciu aneksu nr 1 do Umowy przekazanej w raporcie bieżącym nr 29/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 
r., informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał egzemplarz podpisanego w dniu 29 sierpnia 2017 roku, 
pomiędzy Emitentem (jako Kupującym) oraz m.in. wszystkimi dotychczasowymi akcjonariuszami 
spółki RODE-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaściankach (dalej:  „RODE-MED”), tj. Panią Dorotą 
Rode oraz Panem Arnoldem Rode (dalej: „Sprzedający”), aneksu nr 2 do przedwstępnej umowy 
sprzedaży akcji spółki działającej pod firmą RODE-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaściankach, na 
podstawie którego przesunięto termin zawarcia umowy przyrzeczonej na dzień 29 września 2017 r. 
(dotychczasowy termin zawarcia umowy przyrzeczonej był ustalony na dzień 29 sierpnia 2017 r.). 
Pozostałe warunki Umowy pozostają niezmienione.  

W konsekwencji, w nawiązaniu do informacji o warunkach Umowy przekazanych przez Emitenta w  
raporcie bieżącym nr 13/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. oraz raporcie bieżącym nr 29/2017 z dnia  
3 sierpnia 2017 r., Emitent wskazuje, że niezależnie od prawa odstąpienia przysługującego 
Emitentowi oraz Sprzedającym, przedwstępna umowa sprzedaży akcji spółki RODE-MED. Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Zaściankach wygaśnie, jeżeli w terminie do dnia 29 września 2017 r. nie dojdzie 
do spełnienia się któregokolwiek z warunków (od spełnienia się których uzależnione jest zawarcie 
umowy przyrzeczonej) oraz Kupujący w tym terminie nie złoży oświadczenia o zrzeczeniu się takiego 
warunku. 
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