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Treść raportu: 

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. w dniu 1 sierpnia 2018 
roku podjął uchwałę nr 01/08/2018 w sprawie emisji Obligacji serii K, ich dematerializacji oraz 
wprowadzenia do obrotu na Catalyst, na mocy której Spółka wyemituje nie więcej niż 5.000 (pięć 
tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) 
złotych każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 5.000.000 (pięć milionów) złotych (dalej: 
„Obligacje”). 

Emitent wykupi Obligacje w terminie 30 (słownie: trzydzieści) miesięcy od dnia ich przydziału,  
z zastrzeżeniem prawa Spółki do wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną 
opisane w szczegółowych Warunkach Emisji Obligacji serii K. Oprocentowanie Obligacji serii K będzie 
zmienne i będzie ustalone w oparciu o stopę procentową WIBOR (WIBOR 6M) ustalaną dla każdego 
okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach  
co 6 (słownie: sześć) miesięcy. Obligacje nie będą zabezpieczone. Obligacje nie będą miały formy 
dokumentu. 

Emisja Obligacji serii K nastąpi poprzez skierowanie propozycji ich nabycia do nie więcej niż 149 
(słownie: sto czterdzieści dziewięć) oznaczonych adresatów, w sposób niestanowiący oferty publicznej. 

Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  
Wartość oszacowanych przez Emitenta jednostkowych zobowiązań zaciągniętych na ostatni dzień 
kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia w/w Obligacji 
serii K, czyli na dzień 30 czerwca 2018 roku, wynosiła 84.759,5 tysięcy złotych (słownie: osiemdziesiąt 
cztery miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych), w tym wartość zobowiązań 
przeterminowanych wynosiła 324,2 tysięcy złotych (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące 
dwieście złotych). Wskazane dane nie podlegały badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta.  
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