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Treść raportu:
Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka
(jako kupująca) zawarła ze wspólnikami REZONANS POWIŚLE sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie
Tarnowskiej (dalej: „REZONANS POWIŚLE”) umowy sprzedaży udziałów, których przedmiotem jest
nabycie 2.400 (dwóch tysięcy czterystu) udziałów, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych)
każdy, tj. udziałów o łącznej wartości nominalnej 240.000,00 zł (dwustu czterdziestu tysięcy złotych),
stanowiących 59,99% kapitału zakładowego REZONANSU POWIŚLE oraz uprawniających do 2.400
(dwóch tysięcy czterystu) głosów na zgromadzeniu wspólników („Udziały”).
Zgodnie z postanowieniami przedmiotowych umów w dacie ich podpisania Spółka zapłaciła na rzecz
sprzedających Udziały 90% (dziewięćdziesiąt procent) szacowanej ceny za Udziały, która w dacie
podpisania wyniosła łącznie 6.088.477,88 zł (sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta
siedemdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy). Ostateczna cena za Udziały zostanie
określona pomiędzy stronami umów po ustaleniu wartości zobowiązań REZONANS POWIŚLE oraz
znajdujących się w kasie i na rachunkach bankowych środków pieniężnych REZONANS POWIŚLE
stanowiących podstawę ustalenia ostatecznej ceny za Udziały zgodnie z postanowieniami zawartych
umów. Wszelkie prawa do Udziałów przeszły na Spółkę w dacie publikacji niniejszego komunikatu,
tj. w dniu 7 stycznia 2020 r., co potwierdzają oświadczenia złożone Spółce przez wspólników
sprzedających Udziały.
REZONANS POWIŚLE jest spółką prowadzącą działalność leczniczą w dwóch lokalizacjach,
tj. w szpitalach powiatowych w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Brzesku. W obu lokalizacjach REZONANS
POWIŚLE wykonuje badania rezonansu magnetycznego finansowane ze środków publicznych
w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Spółka identyfikuje szereg synergii pomiędzy głównym segmentem swojej działalności a działalnością
REZONANSU POWIŚLE. Decyzja o nabyciu Udziałów stanowi kontynuację realizacji przyjętej strategii
rozwoju w zakresie diagnostyki obrazowej, w tym w szczególności zwiększenia liczby pracowni
i liczby wykonywanych badań.
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Jarosław Furdal – Prezes Zarządu
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