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Gdańsk, dnia 29 października 2014 roku 

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w związku zamierzoną zmianą § 7 Statutu Spółki, objętą 

punktem 8) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

zwołanego na dzień 28 listopada 2014 r. poniżej przedstawia dotychczasową treść § 7 Statutu Spółki 

oraz proponowane zmiany. 

 

Dotychczasowa treść § 7 Statutu Spółki: 

§ 7 

1.  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 61.182.234,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów sto 

osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery złote).  

2.  Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 61.182.234 (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów sto 

osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł 

(słownie: jeden złoty) każda, tj.:  

a/ 8.728.000 (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych 

imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 8.728.000,00 zł (słownie: osiem milionów 

siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),  

b/ 3.553.000 (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na 

okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 3.553.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset 

pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).  

c/ 1.530.262 (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcje 

zwykłe na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 1.530.262,00 zł (słownie: jeden 

milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote).  

d/ 758.587 (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji 

zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 758.587,00 zł (słownie: siedemset 

pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych).  

e/ 19.426.465 (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta 

sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 

19.426.465,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy 

czterysta sześćdziesiąt pięć złotych).  

f/ 13.598.525 (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset 

dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 

13.598.525 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset 

dwadzieścia pięć złotych).  

g/ 3.848.995 (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset 

dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 

3.848.995,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset 

dziewięćdziesiąt pięć złotoch).  

h/ 738.400 (siedemset trzydzieści osiem tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o 

łącznej wartości nominalnej 738.400,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści osiem tysiące 

czterysta złotych). 
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i/ 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o łącznej wartości 

nominalnej 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych). 

3. Wysokość kapitału docelowego wynosi 35.000.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów złotych). W 

granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony w terminie do dnia 15.12.2011 

r. do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji 

uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w 

art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w 

ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej jest 

wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie 

z § 7 ust. 3 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i 

dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.  

4. Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej 

prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 

docelowego.  

5. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 

11.572.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), w 

drodze emisji: 

a) nie więcej niż 2.572.000 (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) 

akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) 

każda i łącznej wartości nominalnej 2.572.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset 

siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H 

przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A; 

b) nie więcej niż 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela 

serii I o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości 

nominalnej 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych), w celu przyznania 

praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B 

wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 29 stycznia 

2010 roku.  

 

Proponowana treść § 7 Statutu Spółki: 

 

§ 7 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 61.182.230 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów sto 

osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści złotych). 

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 6.118.223 (słownie: sześć milionów sto osiemnaście 

tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć  

złotych) każda, tj.: 

a) 872.800 (słownie: osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset) akcji zwykłych 

imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 8.728.000 zł (słownie: osiem 

milionów siedemset dwadzieścia osiem  tysięcy złotych); 

b) 5.245.423 (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta 

dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B, o łącznej wartości  nominalnej  
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52.454.230 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony czterysta pięćdziesiąt cztery 

tysiące dwieście trzydzieści złotych. 

 


