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Treść raportu:
Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał
dwustronnie podpisaną w dniu 30 stycznia 2018 roku umowę zastawu rejestrowego zawartą z bankiem
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”). Na mocy umowy zastawniczej
Emitent w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku określonych w umowie o limit wierzytelności nr
CRD/L/51383/17 z dnia 30 stycznia 2018 roku o zawarciu której Emitent informował raportem
bieżącym nr 3/2018, Emitent jako Zastawca ustanowił na rzecz Banku zastaw rejestrowy, którego
przedmiotem jest zbiór rzeczy ruchomych – rezonanse magnetyczne i tomografy komputerowe (dalej
„Przedmiot Zastawu”). Wartość księgowa Przedmiotu Zastawu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi
15.930.053,80 zł (piętnaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt trzy złote
osiemdziesiąt groszy). Zastaw rejestrowy będzie zabezpieczał wierzytelności Banku do najwyższej
sumy zabezpieczenia wynoszącej 21.750.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset
pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Emitent zobowiązał się, że bez pisemnej zgody Banku przed pełnym zaspokojeniem wierzytelności
Banku oraz upływem okresu, w którym mogą powstać wierzytelności Banku o charakterze przyszłym
lub warunkowym nie sprzeda, nie wniesie do spółki ani w inny sposób nie dokona zbycia Przedmiotu
Zastawu ani jego poszczególnych składników, jak również nie obciąży Przedmiotu Zastawu ani jego
poszczególnych składników innym zastawem ani prawem na rzecz osoby trzeciej. Emitent może
rozporządzać poszczególnymi składnikami Przedmiotu Zastawu w ramach zwykłej działalności
gospodarczej (z wyłączeniem ich zastawienia albo obciążenia innym prawem na rzecz osoby trzeciej),
pod warunkiem że niezwłocznie zastąpi takie składniki nowymi przedmiotami tego samego rodzaju i
ilości oraz co najmniej tej samej wartości i jakości. W przypadku gdy wierzytelność Banku stanie się
wymagalna, Bank może zaspokoić swoje roszczenia z Przedmiotu Zastawu, wedle swego wyboru,
w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego, poprzez przejęcie Przedmiotu Zastawu albo w
drodze publicznego przetargu przeprowadzonego przez notariusza lub komornika.
Umowa nie zawiera postanowień odbiegających od standardowych warunków, które są stosowane przy
tego rodzaju umowach
Emitent informuje, iż brak jest powiązań pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub
nadzorującymi Emitenta a Bankiem i jakimikolwiek osobami zarządzającymi Bankiem.
Aktywa, na których ustanowione wyżej opisane zastawy rejestrowe uznano za znaczące, ze względu na
fakt, iż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
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