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Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie do tyczące transakcji 
zawartej przez osob ę blisko zwi ązaną z osob ą, która wchodzi w skład organu 
nadzorczego Emitenta.  

Na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 
instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku nr 211, poz. 1384 
ze zm., dalej: „Ustawa o Obrocie ”) Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie 
informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent został poinformowany w trybie art. 160 
Ustawy o Obrocie przez osobę, która wchodzi w skład organu nadzorczego Emitenta 
o transakcjach, których przedmiotem były akcje VOXEL S.A., zawartych przez osobę 
blisko z nią związaną, w której strukturze organizacyjnej pełni funkcje kierownicze 
i posiada stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie 
podejmowania decyzji wywierających wpływ na rozwój i perspektywy prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

Z przekazanych informacji wynika, że osoba blisko związana z osobą, która wchodzi 
w skład organu nadzorczego Emitenta dokonała: 

- w dniu 24 września 2012 roku zakupu 3.700 akcji VOXEL S.A. za łączną cenę 
46.537,40 zł po średniej cenie 12,58 zł za akcję, 

- w dniu 25 września 2012 roku zakupu 11.890 akcji VOXEL S.A. za łączną 
cenę 159.554,00 zł po średniej cenie 13,42 zł za akcję, 

- w dniu 26 września 2012 roku zakupu 15.000 akcji VOXEL S.A. za łączną 
cenę 202.972,05 zł po średniej cenie 13,53 zł za akcję. 

Nabycie akcji VOXEL S.A. nastąpiło w ramach transakcji zwykłych sesyjnych 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

(art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 
finansowymi – tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku nr 211, poz. 1384 ze zm.) 

 

 

Osoby reprezentuj ące spółk ę: 

Jacek Liszka – Prezes Zarządu 

Grzegorz Maślanka – Członek Zarządu  

 


