Raport ESPI
Numer: 2/2011
Data sporządzenia: 07.10.2011 roku
Spółka: VOXEL S.A.
Temat: zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o Ofercie Publicznej
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy 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., dalej: „Ustawa o Ofercie Publicznej”) Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą
w Krakowie informuje, że w dniu wczorajszym (tj. 6 października 2011 roku) Emitent
został zawiadomiony przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 69a ust.1 pkt 1)
Ustawy o Ofercie Publicznej, że w wyniku uzyskania w dniu 3 października 2011 roku
przez VOXEL S.A. statusu spółki publicznej w związku z dematerializacją akcji
VOXEL S.A. na podstawie uchwały Zarządu KDPW S.A. nr 831/11 z dnia 5 września
2011 roku oraz Komunikatu KDPW S.A. nr DO/ZW/2645/2011 z dnia 30 września
2011 roku TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez IPOPEMA TFl
S.A. (dalej: „Fundusz”), posiada głosy w VOXEL S.A., która jest od dnia
3 października 2011 roku spółką publiczną, przy czym udział Funduszu w ogólnej
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A. przekracza próg 10%.
Na dzień zawiadomienia Fundusz posiada 1.661.770 akcji VOXEL S.A., co stanowi
17,07% kapitału zakładowego VOXEL S.A. i daje 1.661.770 głosów, stanowiących
13,05% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A..
Zawiadomienie nie jest dokonywane w związku z nabyciem akcji spółki publicznej,
które powoduje przekroczenie progów, o których mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie
Publicznej, ale w związku z uzyskaniem przez VOXEL S.A. statusu spółki publicznej,
której akcje (jako spółki niepublicznej) Fundusz posiadał już wcześniej. W związku
z powyższym w zawiadomieniu nie podano informacji o uprzednio posiadanej liczbie
akcji VOXEL S.A., ich procentowym udziale w kapitale zakładowym ani o liczbie
głosów z tych akcji i ich udziale w ogólnej liczbie głosów, ponieważ dane te, zarówno
przed osiągnięciem przez VOXEL S.A. statusu spółki publicznej, jak i po osiągnięciu
tego statusu są tożsame.
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