
 

 

NOTA INFORMACYJNA 
dla 12.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 zł 

 

Emitent: 
 

VOXEL Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielicka 265 

 

 
 
Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów 

finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi 

dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy 

powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w 

alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a 

także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.  

Treść niniejszej noty informacyjnej nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami 

prawa. 

 

Nota zawiera informacje opublikowane w raportach bieżących: 

- nr 19/2012 z dnia 18 maja 2012 r.; 

- nr 20/2012 z dnia 19 maja 2012 r.; 

- nr 23/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r.; 

- nr 24/2012 z dnia 15 czerwca2012 r. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podmiot oferujący obligacje: 

 

ul. Stojałowskiego 27 
43-300 Bielsko - Biała 

www.bdm.pl 

Doradca prawny: 

 
ul. Teofila Lenartowicza 5/3 

31-138 Kraków 
www.ghmw.pl  
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1. Cel emisji dłużnych instrumentów finansowych 

Celem emisji Obligacji serii B jest finansowanie pomostowe inwestycji polegającej na uruchomieniu centrum 
diagnostycznego PET-TK-MR w Krakowie wraz produkcją radiofarmaceutyków, która realizowana jest 
z wykorzystaniem dotacji unijnej oraz zwiększenie kapitału obrotowego. 

2. Rodzaj emitowanych instrumentów dłużnych 

Emisja obejmowała nie mniej niż 5.000 i nie więcej niż 12.000 zdematerializowanych zabezpieczonych Obligacji 
na okaziciela serii B emitowanych przez VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie.  

Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie wyemitowanych Obligacji serii B do alternatywnego systemu 
obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

Emitent podjął działania celem dematerializacji oraz zarejestrowania Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów 
Wartościowych S.A. W przypadku, gdyby z jakichkolwiek powodów nie doszło do rejestracji Obligacji w KDPW 
lub wprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku Catalyst, Obligacje pozostaną zapisane w ewidencji 
prowadzonej zgodnie z art. 5a. ust. 2 Ustawy o Obligacjach przez Organizatora Emisji – Dom Maklerski BDM S.A. 
z siedzibą w Bielsku-Białej. 

3. Wielkość emisji 

W wyniku przeprowadzonej emisji objętych zostało 12.000 sztuk Obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 
12.000.000 zł. Cena emisyjna 1 Obligacji serii B wynosiła 1.000 zł, stąd Emitent pozyskał środki w łącznej 
wysokości 12.000.000 zł (dwanaście milionów złotych). 

4. Wartość nominalna i cena emisyjna instrumentów dłużnych 

Wartość nominalna każdej Obligacji serii B wynosi 1.000 zł. Cena emisyjna Obligacji serii B jest równa jej wartości 
nominalnej i wynosi 1.000 zł. 

5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania instrumentów dłużnych 

Obligacje serii B oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 
(WIBOR 6M) ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę w wysokości 5,5%. Wysokość 
odsetek będzie obliczana na podstawie rzeczywistej liczby dni w okresie odsetkowym i przy założeniu 365 dni 
w roku. Okresy odsetkowe wynoszą 6 (sześć) miesięcy każdy. Pierwszy okres odsetkowy jest liczony od Daty 
Przydziału. Po upływie ostatniego okresu odsetkowego Obligacje serii B nie będą oprocentowane 

Datami płatności odsetek są:  
06.12.2012 r. – za pierwszy Okres Odsetkowy;  
06.06.2013 r. – za drugi Okres Odsetkowy;  
06.12.2013 r. – za trzeci Okres Odsetkowy;  
06.06.2014 r. – za czwarty Okres Odsetkowy 

 
Jeżeli data płatności odsetek przypadnie w dniu nie będącym dniem roboczym (tj. sobotą, niedzielą lub innym 
dniem ustawowo wolnym od pracy, a także dniem, w którym banki w Polsce nie świadczą usług dla klientów), 
taką datą będzie kolejny dzień roboczy. 
Posiadaczom Obligacji serii B będzie wypłacany półrocznie kupon w zmiennej wysokości, stały w okresie 
odsetkowym.  
Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji serii B na rachunku papierów 
wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wypłaty 
odsetek (wskazanego w Tabeli nr 1 poniżej), chyba że regulacje KDPW będą wymagały ustalenia innego dnia 
ustalenia prawa do odsetek. 
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Wysokość kuponu od jednej Obligacji serii B będzie ustalona każdorazowo zgodnie ze wzorem: 
 
 

zl1000
365
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5,5%)  6M WIBORkupon ××+= (  

 
 
Tabela nr 1. Terminy płatności z tytułu Obligacji serii B 

Nr 
okresu 

Data ustalenia 
wysokości stawki 

referencyjnej 

Pierwszy dzień 
Okresu 

Odsetkowego 

Data ustalenia 
prawa do 
odsetek 

(koniec dnia) 

Ostatni dzień 
Okresu 

Odsetkowego 

Wypłata 
kuponu 

1 01.06.2012 06.06.2012 28.11.2012 05.12.2012 06.12.2012 

2 03.12.2012 06.12.2012 28.05.2013 05.06.2013 06.06.2013 

3 03.06.2013 06.06.2013 28.11.2013 05.12.2013 06.12.2013 

4 03.12.2013 06.12.2013 29.05.2014 05.06.2014 06.06.2014 

 
Odsetki od jednej Obligacji serii B za pierwszy Okres Odsetkowy, wynoszą 53,35 zł. Wypłata odsetek 

za pierwszy okres odsetkowy nastąpi w dniu 6 grudnia 2012 roku.  

 
Szczegółowe zasady ustalenia osób uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji serii B oraz 
sposób dokonania płatności z tytułu Obligacji serii B określają postanowienia Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi, Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i Szczegółowych Zasad Działania 
KDPW oraz inne właściwe przepisy prawa i regulaminy.  
 
Płatność kuponu należnego Obligatariuszowi nastąpi poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do 
obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. 
 
Prawo wcześniejszego wykupu: 

Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych Obligacji serii B, na własne 
żądanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy od Daty Przydziału. Decyzję o wcześniejszym wykupie 
Obligacji serii B podejmie Zarząd Emitenta według własnego uznania. Uchwała Zarządu określi Dzień 
Wcześniejszego Wykupu Obligacji serii B oraz termin ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania 
świadczeń z tytułu Obligacji serii B.  
Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji serii B będzie realizowane poprzez wypłatę 
Obligatariuszom Kwoty Wcześniejszego Wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji serii B powiększoną 
o odsetki należne od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do Dnia Wcześniejszego Wykupu 
powiększoną o premię w wysokości 0,08 % wartości nominalnej Obligacji serii B za każde pełne 30 (trzydzieści) 
dni pozostające od Dnia Wcześniejszego Wykupu do Daty Wykupu. 
Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji serii B może zostać wykonane wyłącznie w całości 
w odniesieniu do wszystkich subskrybowanych Obligacji serii B. 
 
Realizacja przez Emitenta prawa wcześniejszego wykupu będzie się wiązało z zawieszeniem notowań Obligacji 
serii B. 

6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego 

zabezpieczenia 

Rodzaj Zabezpieczenia: Obligacje serii B są obligacjami zabezpieczonymi. Zabezpieczeniem Obligacji serii B jest 
zastaw zwykły i zastaw rejestrowy na akcjach ALTERIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, które stanowią 
własność VOXEL S.A.. 

Przedmiot zastawu: 2.000.000 akcji na okaziciela serii A ALTERIS S.A. z siedzibą w Katowicach (adres: ul. PCK 
6/3, 40-057 Katowice), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
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0000391749 o numerach od A 0 000 001 do A 2 000 000 o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 złotych, które 
stanowią 95,24% w kapitale zakładowym i z którymi związane jest prawo do 95,24% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu. 

Podmiot udzielający zabezpieczenia: VOXEL S.A. 

Najwyższa Suma Zabezpieczenia: Najwyższa suma zabezpieczenia oznaczona w umowie zastawu rejestrowego 

wynosi 18.000.000 zł (słownie: osiemnaście milionów) złotych. 

Zmiana przedmiotu zastawu: w zakresie dozwolonym przepisami prawa zastaw ustanowiony na akcjach 
ALTERIS S.A. pozostanie w mocy bez względu na jakiekolwiek zmiany, którym mogą one podlegać.  

Administrator Zastawu: Emitent ustanowił administratora zastawu, który będzie wykonywał we własnym 
imieniu, lecz na rachunek Obligatariuszy, prawa i obowiązki zastawnika wynikające z umowy zastawniczej 
i przepisów prawa. Administratorem Zastawu jest Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-
Białej.  

Zawiadomienia Administratora Zastawu: Obligatariusz powinien zawiadomić Administratora Zastawu 
o wszystkich wiadomych Obligatariuszowi Przypadkach Naruszenia określonych w Warunkach Emisji. 
Obligatariusz powinien bezzwłocznie zawiadomić na piśmie Administratora Zastawu o wszelkich skierowanych 
do Emitenta żądaniach, załączając do zawiadomienia kopię takiego żądania. 

Wycena przedmiotu zastawu: Przedmiot zastawu rejestrowego, czyli 2.000.000 akcji ALTERIS Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Katowicach został wyceniony przez 4 Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na kwotę 
18.365.714,29 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czternaście 
złotych 29/100), tj. 9,18 zł za 1 akcję. Wycena została dokonana według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku. 

Sposoby zaspokojenia: Umowa zastawu rejestrowego przewiduje, że Administrator Zastawu może według 
swojego wyboru zaspokoić wierzytelności Obligatariuszy z przedmiotu zastawu (1) sprzedaż akcji w drodze 
przetargu publicznego przeprowadzonego przez notariusza lub komornika sądowego zgodnie z art. 24 Ustawy o 
Zastawie Rejestrowym, lub (2) wszczęcie sądowego postępowania egzekucyjnego zgodnie z przepisami Kodeksu 
Postępowania Cywilnego, lub (3) przejęcie akcji na własność zgodnie z art. 22 i art. 23 Ustawy o Zastawie 
Rejestrowym, przy czym przejęcie akcji na własność nastąpi po ich wartości nominalnej. 

Skutki przejęcia przedmiotu zastawu: Przejęcie przez Administratora Zastawu przedmiotu zastawu spowoduje 
wygaszenie zobowiązań Emitenta względem Obligatariuszy do wysokości wartości przedmiotu zastawu 
ustalonej zgodnie z umową zastawu rejestrowego. W przypadku, gdy wysokość niespłaconych zobowiązań 
Emitenta z tytułu Obligacji serii B przekroczy wartość przedmiotu zastawu ustaloną zgodnie z umową zastawu 
rejestrowego, wówczas to zobowiązanie Emitenta ulega wygaszeniu w sposób proporcjonalny do liczby Obligacji 
serii B, przysługujących poszczególnym Obligatariuszom, przy czym w pierwszej kolejności wygaszeniu ulega 
zobowiązanie do zapłaty należności głównej. 

Uzyskiwanie spłat przez Obligatariuszy: W przypadku dokonania przejęcia przez Administratora Zastawu 
przedmiotu zastawu, Administrator Zastawu przystąpi do spieniężania przejętego przedmiotu Zastawu, celem 
przekazania uzyskanych środków Obligatariuszom, na zasadach określonych w umowie w sprawie ustanowienia 
administratora zastawu, przy czym w pierwszej kolejności zostaną zaspokojone koszty i wydatki Administratora 
Zastawu związane z dochodzeniem roszczeń z Obligacji serii B, a następnie kolejno nominał Obligacji serii B, inne 
należności Administratora Zastawu wobec Emitenta, odsetki i pozostałe, niezaspokojone wcześniej koszty 
i wydatki Administratora Zastawu związane z dochodzeniem roszczeń z Obligacji serii B. 

7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie 

propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu 

całkowitego wykupu instrumentów dłużnych proponowanych do nabycia 

Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie 
Propozycji Nabycia, czyli na dzień 31 marca 2012 r. wynosi 71,8 mln zł, w tym wartość zobowiązań 
oprocentowanych to 48,8 mln złotych. Emitent nie spodziewa się w terminie do czasu całkowitego wykupu 
Obligacji serii B (tj. do 6 czerwca 2014 roku) przekroczenia poziomu zobowiązań ogółem powyżej 85 mln 
złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z emisją Obligacji serii B, o wartości do 12 mln złotych. 
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8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom instrumentów dłużnych orientację w efektach 

przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji instrumentów dłużnych, oraz zdolność 

emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z instrumentów dłużnych, jeżeli 

przedsięwzięcie jest określone. 

Cel emisji obligacji został opisany w punkcie 1. 
Środki, które Emitent przeznaczy na bieżącą obsługę Obligacji serii B będą uzyskiwane z bieżącej działalności. 
Obligacje serii B zostaną wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta. 

9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne 

Nie dotyczy. 

10. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia 

wierzytelności wynikających z instrumentów dłużnych - wycena przedmiotu zastawu lub 

hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego.  

W celu zabezpieczenia Obligacji serii B do dnia rejestracji zastawu rejestrowego przez Sąd, Emitent ustanowił 
na rzecz Obligatariuszy, na rzecz których działa Administrator Zastawu zastaw zwykły na 2.000.000 akcji 
na okaziciela serii A ALTERIS S.A. z siedzibą w Katowicach (adres: ul. PCK 6/3, 40-057 Katowice), wpisanej 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000391749 o numerach od A 0 000 001 do A 
2 000 000 o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 złotych, które stanowią 95,24% w kapitale zakładowym 
i z którymi związane jest prawo do 95,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu na podstawie 
art. 327, 328 w związku z art. 306 i nast. Kodeksu Cywilnego. 
Zastaw zwykły był skuteczny z chwilą zawarcia w dniu 18 maja 2012 roku umowy zastawniczej. i tym samym 
Obligacje serii B były zabezpieczone. 
W dniu 5 lipca 2012 r. Emitent powziął informację, iż w związku z wnioskiem Domu Maklerskiego BDM S.A. z 
siedzibą w Bielsku-Białej, Sąd Rejonowy dla Miasta Krakowa Śródmieścia w drodze postanowienia w dniu  
27 czerwca 2012 r. dokonał wpisu do rejestru zastawów. Zastawnikiem zgodnie z postanowieniem jest Dom 
Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. Zastawcą jest Emitent. 
Przedmiot zastawu zwykłego, a z chwilą wpisu zastawu przez Sąd – zastawu rejestrowego, czyli 2.000.000 akcji 
ALTERIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach został wyceniony przez 4 Consulting Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie na kwotę 18.365.714,29 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy 
siedemset czternaście złotych 29/100), tj. 9,18 zł za 1 akcję. Wycena została dokonana według stanu na dzień 
31 grudnia 2011 roku. 
Wskazana powyżej wycena została przedstawiona w Załączniku do niniejszej Noty Informacyjnej. 
 

11. W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje – dodatkowo: a) liczba głosów na walnym 

zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została 

dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji, b) ogólna liczba głosów na walnym 

zgromadzeniu emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich 

wyemitowanych obligacji. 

Nie dotyczy. 

12. W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo: a) liczba akcji 

przypadających na jedną obligację, b) cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia, c) terminy, 

od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji.  

Nie dotyczy. 
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13.  Przydział obligacji 

W dniu 6 czerwca 2012 roku Zarząd dokonał przydziału 12.000 Obligacji serii B, o wartości nominalnej 1.000 
PLN każda i łącznej wartości nominalnej 12.000.000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych). 
 

1) data rozpoczęcia subskrypcji: 23 maja 2012 r., data zakończenia subskrypcji: 4 czerwca 2012 r.; 
2) data przydziału instrumentów finansowych: 6 czerwca 2012 r.; 
3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 12.000 (słownie: dwanaście 

tysięcy) sztuk Obligacji serii B; 
4) stopa redukcji w poszczególnych transzach – emisja nie była podzielona na transze, nie wystąpiła 

redukcja zapisów; 
5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji 

lub sprzedaży: 12.000 (słownie: dwanaście tysięcy) sztuk Obligacji serii B; 
6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1.000 zł; 
7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą 

w poszczególnych transzach: 67; 
8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub 

sprzedaży: 67, emisja nie była podzielona na transze; 
9) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów 

o subemisję – Spółka nie zawarła umów o subemisję; 
10) łączne koszty emisji wyniosły: 351.065,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt 

pięć złotych) w tym: 
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 351.065,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy 

sześćdziesiąt pięć złotych) 
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – Spółka nie zawarła umów o subemisję; 
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z 

uwzględnieniem kosztów doradztwa – emisja nie była związana ze sporządzeniem publicznego 
dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego; 

d) promocji oferty – nie wystąpiły. 
 

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji serii B będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie 
przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania 
i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji serii B zostaną uwzględnione przy 
obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej 
i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji serii B. 
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego 
subskrypcją jest równy 29,25 zł 
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14. Załączniki 

Do niniejszej Noty Informacyjnej zostały dołączone następujące Załączniki: 
1) Aktualny odpis z KRS Emitenta.  
2) Tekst jednolity Statutu Emitenta 
3) Uchwała w sprawie emisji obligacji serii B 
4) Warunki i propozycja nabycia obligacji serii B 
5) Definicje i objaśnienia skrótów.  
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Tekst maszynowy
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Tekst maszynowy
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Tekst maszynowy
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Załącznik nr 5 Definicje i objaśnienia skrótów 

 

Administrator Zastawu Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku Białej 

Alteris Alteris S.A. z siedzibą w Katowicach 

ASO  alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy o 

Obrocie Instrumentami Finansowymi 

BDM, BDM S.A.  Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku Białej pełniący funkcję  

Organizatora Emisji Obligacji serii B  

Emitent, Spółka, VOXEL  VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  

Giełda, GPW  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna 

KDPW  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie  

Kodeks cywilny, KC  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 

ze zm.)  

Kodeks Spółek Handlowych, KSH  Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 

nr 94, poz. 1037 ze zm.)  

KRS  Krajowy Rejestr Sądowy 

MR Rezonans magnetyczny, badanie rezonansem magnetycznym 

Obligacje serii B 12.000 zdematerializowanych obligacji zabezpieczonych serii B o wartości 

nominalnej 1.000 złoty  

Ordynacja Podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku nr 

8, poz. 60 ze zm.) 

PET Pozytonowa tomografia emisyjna 

PLN, zł, złoty  Złoty, prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej  

Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza VOXEL Spółka Akcyjna  

Regulamin ASO  Regulamin alternatywnego systemu obrotu, uchwalony Uchwałą Nr 

147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 

dnia 1 marca 2007 roku (ze zm.) 

Regulamin Giełdy, Regulamin 

GPW  

Regulamin GPW uchwalony Uchwałą Rady Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie Nr 1/1110/2006 z dnia 4 stycznia 2006 roku 

(ze zm.)  

Rynek NewConnect  alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy o 

Obrocie Instrumentami Finansowymi, organizowany przez GPW 

UOKIK  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  

Ustawa o Nadzorze nad 

Rynkiem Finansowym  

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym 

(Dz. U. nr 157,poz. 1119 ze zm.)  

Ustawa o Nadzorze nad 

Rynkiem Kapitałowym  

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 

(Dz. U. nr 183, poz. 1537 ze zm.)  

Ustawa o Obligacjach Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 

2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) 

Ustawa o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi  

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 211, poz. 1384 ze zm.)  

Ustawa o Ochronie Konkurencji i 

Konsumentów  

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz.U. nr 50 poz. 331 ze zm.)  

Ustawa o Ofercie Publicznej, 

Ustawa o Ofercie  

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 roku nr 

185, poz. 1439 ze zm.)  

Ustawa o Podatku Dochodowym 

od Osób Fizycznych  

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 roku, nr 51, poz. 307, ze zm.)  

Ustawa o Podatku Dochodowym 

od Osób Prawnych  

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 roku, nr 74, poz. 397, ze zm.)  

Ustawa o Podatku od Czynności 

Cywilnoprawnych  

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności 

cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 roku, nr 101, poz. 649 ze 

zm.)  



Ustawa o Podatku od Spadków i 

Darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2009 roku, nr 93, poz. 768 ze zm.) 

Ustawa o Rachunkowości  Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2009 roku nr 152,poz. 1223 ze zm.)  

Ustawa o zastawie rejestrowym i 

rejestrze zastawów 

Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze 

zastawów (tekst jednolity Dz. U. 2009, Nr 67, poz. 569 z późn. zm.) 

VOXEL S.A., VOXEL VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 

Walne Zgromadzenie, Walne 

Zgromadzenie Spółki 

Walne Zgromadzenie VOXEL Spółka Akcyjna 

Zarząd, Zarząd Spółki Zarząd VOXEL Spółka Akcyjna 
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