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Treść raportu:
Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 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. z 2014 roku, poz. 133), Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”)
informuje, że w dniu wczorajszym tj. w dniu 16.03.2016r. zawarł umowę o świadczenie usług
numer: PL 16009 (dalej: „Umowa”) z GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą
w Warszawie (dalej: „GEHC”). Łączna wartość Umowy przekroczyła 10% kapitałów własnych
Emitenta. Tym samym wartość Umowy spełnia kryterium uznania jej za znaczącą umowę.
Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez GEHC usług serwisu technicznego sprzętu
medycznego Emitenta tj. aparatów MR, TK, PET/CT, SPECT, RTG oraz cyklotronu (PET-TRACE
860) i powiązanych z nimi urządzeń peryferyjnych. Umowa została zawarta na 5 lat (60
miesięcy) i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku. Umowa może ulec automatycznemu
przedłużeniu na kolejne okresy 1 roku.
Całkowita wartość Umowy wynosi łącznie 20.522.019,80 zł netto (słownie: dwadzieścia
milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące dziewiętnaście złotych 80/100).
Umowa nie zawiera postanowień odbiegających od standardowych warunków, które są
stosowane przy tego rodzaju umowach.
w opinii Zarządu Emitenta, zawarcie powyższej umowy jest istotne z punktu widzenia
prowadzonej przez emitenta działalności medycznej zarówno z operacyjnego, jak też
finansowego punktu widzenia, a serwis świadczony przez OEM (Original Equipment
Manufacturer) daje gwarancję najwyższej jakości usług, bezawaryjność, stały dostęp do
modernizacji, części zamiennych i najnowszych wersji oprogramowania. Z drugiej strony,
zawarcie przedmiotowej umowy stabilizuje w okresie 5 lat bardzo istotną kategorię kosztów
Grupy Kapitałowej VOXEL, ograniczając ryzyko występowania kosztów nadzwyczajnych,
związanych z koniecznością usuwania ewentualnych awarii, wymiany części, aktualizacji
oprogramowania.

Kapitały własne VOXEL S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 102.968.979,12zł według
stanu na dzień 30 września 2015 roku, wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu
kwartalnego.
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