
INFORMACJA 
O FORMIE I TERMINIE UDOSTĘPNIENIA PROSPEKTU EMISYJNEGO 

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

Na podstawie art. 47 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539) i art. 31 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów 
emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz. Urz. UE L 149/1 z dn. 30.04.2004) 

SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. 

z siedzibą w Gdańsku, ul. Wileńska 44, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183364, o kapitale zakładowym w wysokości 14.569.849,00 złotych, w pełni 
opłaconym i Zarządzie w składzie: Roman Walasiński – Prezes Zarządu  oraz numerze NIP: 583-21-06-510 

niniejszym informuje, Ŝe w dniu 3 kwietnia 2006 roku został opublikowany prospekt emisyjny 
sporządzony w związku z ofertą publiczną 19.426.465 Akcji Serii E w ramach realizacji przysługującego 
Akcjonariuszom prawa poboru oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym od 
1.430.151 do 19.426.465 Akcji Serii E, od 1.430.151 do 19.426.465 zbywalnych Praw do Akcji Serii E oraz 
14.569.849 Praw Poboru Akcji Serii E 

Harmonogram oferty: 

6 marca 2006 r., poniedziałek - Ostatni dzień notowania na GPW akcji Emitenta z prawem poboru 
(„Dzień P”), 

7 marca 2006 r., wtorek - pierwszy dzień notowania na GPW akcji Emitenta bez prawa poboru 
(z oznaczeniem „bp”), 

9 marca 2006 r., czwartek  - dzień ustalenia prawa poboru Akcji Serii E (Dzień Prawa Poboru), 
3 kwietnia 2006 r., poniedziałek - publikacja Prospektu Emisyjnego, 
4 kwietnia 2006 r., wtorek - pierwszy dzień notowania na GPW Praw Poboru, 
10 kwietnia 2006 r., poniedziałek - początek przyjmowania zapisów na Akcje Serii E, 
11 kwietnia 2006 r., wtorek - ostatni dzień notowania na GPW Praw Poboru, 
18 kwietnia 2006 r., wtorek - ostatni dzień przyjmowania zapisów na akcje Serii E (Termin 

Wykonania Prawa Poboru),  
25 kwietnia 2006 r., wtorek - otrzymanie przez Emitenta informacji z KDPW o liczbie Akcji Serii E 

subskrybowanych i opłaconych w wyniku zapisów złoŜonych na 
podstawie Praw Poboru oraz o liczbie Akcji Serii E, na które złoŜono 
Zapisy Dodatkowe, 

26 kwietnia 2006 r., środa - w przypadku, gdy liczba Akcji Serii E subskrybowanych i opłaconych 
jest mniejsza od minimalnej liczby oferowanych Akcji Serii E (czyli 
od 1.430.151) Emitent ogłasza niedojście emisji do skutku,  

28 kwietnia 2006 r., piątek - przydział Akcji Serii E subskrybentom 

Zapisy na Akcje Serii E na podstawie Praw Poboru będą przyjmowane w podanym powyŜej terminie 
przez instytucje (domy maklerskie i banki) prowadzące rachunki papierów wartościowych, na których 
zarejestrowane są Prawa Poboru Akcji Serii E.  

Emitent poleca szczególnej uwadze Subskrybentów fakt, Ŝe Prawa Poboru Akcji Serii E 
wygasają z chwilą upływu ostatniego dnia składania zapisów na Akcje Serii E. 

Prospekt emisyjny został opublikowany w dniu 3 kwietnia 2006 roku w formie elektronicznej na stronach 
internetowych: 

SWISSMED Centrum Zdrowia S.A.    www.swissmed.pl , 
Dom Maklerski CAPITAL PARTNERS S.A.    www.dmcp.com.pl , 

Drukowaną wersję prospektu emisyjnego moŜna uzyskać w siedzibie Emitenta, najlepiej po uprzednim 
zgłoszeniu zapotrzebowania dokonanym telefonicznie pod nr 58 524 15 81 lub e-mailem na adres : 
swissmed@swissmed.com.pl   

Gdańsk, dnia 3 kwietnia 2006 roku 


