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Prospekt emisyjny 
akcji zwykłych na okaziciela serii D 

 
 
 
 
 
 

Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Gdańsku 

ul. Wileńska 44 80-215 Gdańsk 
www.swissmed.pl 

Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest Bruno Hangartner posiadający  8 594 000 Akcji Serii A, co odpowiada 62,22% 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

 

Niniejszy prospekt został sporządzony na podstawie art. 71b Prawa o Publicznym Obrocie 
i może być udostępniany jedynie z prospektem emisyjnym Akcji Emitenta 

zatwierdzonym decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Nr DSP/E/4110/22/36/2004 z dnia 10 sierpnia 2004 roku 
 

Na podstawie niniejszego Prospektu wprowadza się do publicznego obrotu 
• Od 400.000 do 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda 

oraz oferuje  
• 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda. 

Ponadto do obrotu giełdowego zostanie wprowadzonych od 400.000 do 5.000.000 Praw do Akcji Serii D. 
 
Cena emisyjna Akcji Serii D będzie ustalona przez Emitenta w dniu 12 lipca 2005 r., w procesie wstępnego przydziału Akcji Serii D, który zostanie 
dokonany  z wykorzystaniem systemu informatycznego Giełdy.  
 

  Cena emisyjna Akcji Serii D – ● zł 
 Cena emisyjna (zł) Prowizja subemitentów i inne koszty 

(zł) 
Rzeczywiste wpływy emitenta lub 

wprowadzającego (zł) 
Na jednostkę ● 0,10 ● 
Razem ● 480.000 ● 
 
Wstępna liczba Akcji Serii D oferowanych w ramach Transzy Instytucjonalnej wynosi 4.000.000 (cztery miliony). Wstępna liczba Akcji Serii D 
oferowanych w ramach Transzy Indywidualnej wynosi 1.000.000 (jeden milion). Emitent zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięcia Akcji 
Serii D pomiędzy obydwoma transzami, zarówno przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Serii D, na zasadach określonych w 
punkcie III.11.1 niniejszego Prospektu jak i po zakończeniu przyjmowania zapisów, na zasadach określonych w punkcie III.11.8. niniejszego 
Prospektu. 
Najpóźniej na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem publicznej subskrypcji Emitent w porozumieniu z Oferującym, ustali i poda do publicznej 
wiadomości, w trybie Raportu Bieżącego, Przedział Cenowy. Otwarcie publicznej subskrypcji Akcji Serii D nastąpi w dniu 5 lipca 2005 r. 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Serii D nastąpi w dniu 5 lipca 2005 r.  Zakończenie przyjmowania zapisów nastąpi w dniu 11 lipca 
2005 r. Dokonanie wstępnego przydziału Akcji Serii D za pośrednictwem systemu informatycznego Giełdy nastąpi w dniu 12 lipca 2005 r.. 
Ustalenie Ceny Emisyjnej Akcji Serii D i podanie jej do publicznej wiadomości nastąpi w dniu 12 lipca 2005 r.. Zakończenie przyjmowania wpłat na 
Akcje Serii D, oferowane w ramach Transzy Instytucjonalnej nastąpi w dniu 15 lipca 2005 r.  Zamknięcie publicznej subskrypcji Akcji Serii D 
nastąpi w dniu 15 lipca 2005 r.. Dokonanie ostatecznego przydziału Akcji Serii D nastąpi w dniu 15 lipca 2005 r. Szczegółowe zasady dystrybucji i 
przydziału Akcji Serii D zostały opisane w punkcie III.11. niniejszego Prospektu.  
Przeprowadzenie subskrypcji nie nastąpi w trybie wykonania umowy o subemisję usługową.  
W obrocie regulowanym, na urzędowym rynku giełdowym, tj rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. znajduje się 
5.083.262 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczonych kodem PLSWMED00013. 
Planowane jest wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na urzędowym rynku giełdowym, tj. na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. niezwłocznie po spełnieniu przez Emitenta wszystkich wymaganych prawem warunków. Zamiarem Emitenta jest, aby do czasu 
wprowadzenia do obrotu na GPW Akcji Serii D możliwy był na GPW obrót Prawami Do Akcji Serii D. W opinii Emitenta wprowadzenie do notowań 
na rynku wtórnym Akcji Serii D będzie możliwe w terminie 4 tygodni od daty zamknięcia subskrypcji. 
Do głównych czynników ryzyka należą: ryzyko nieosiągnięcia planowanego poziomu usłu i ryzyko uzależnienia si e od kluczowych.kontrahentów 
Pozostałe czynniki ryzyka i ich szczegółowy opis znajduje się w punkcie 2 Rozidziału 1 niniejszego Prospektu. 
Wprowadzenie Akcji Serii D do publicznego obrotu odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 
Prospekcie, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach Serii D, ich Ofercie i Emitencie. 

Oferującym Akcje Serii D jest Dom Maklerski .POLONIA NET  S.A. z siedzibą w Krakowie, ul.  Floriańska 55 

 

Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 
"Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane 
wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z 
nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór 
procedury oferty spoczywa na Emitencie, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na domu maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. 
Decyzją Nr DIF/E/4110/49/70/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu papiery 
wartościowe objęte tym prospektem emisyjnym." 
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Prospekt został sporządzony w Gdańsku na dzień 31 grudnia 2004 r. Informacje zawarte w Prospekcie zostały zaktualizowane wg stanu na 
dzień 31 marca 2005 r., o ile z treści Prospektu nie wynika co innego,  

Termin ważności niniejszego Prospektu upływa z dniem dokonania przydziału Akcji Serii D, bądź z dniem ogłoszenia o niedojściu do skutku 
subskrypcji albo też z dniem ogłoszenia o odstąpieniu Emitenta od przeprowadzenia subskrypcji lub odwołania subskrypcji, jednak nie później niż 
w dniu 31 grudnia 2005 roku.  

Prospekt i jego skrót będą udostępnione do publicznej wiadomości nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem subskrypcji Akcji Serii D w 
biurze Emitenta, w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie przy Pl. 
Powstańców Warszawy 1, Centrum Promocji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przy ul. Książęcej 4, siedzibie Oferująceg w Krakowie 
przy ulicy Floriańskiej 55, oraz dodatkowo w formie elektronicznej w sieci Internet na stronie www.swissmed.pl. Skrócona wersja Prospektu 
zostanie opublikowana w dzienniku ogólnopolskim Gazeta Giełdy PARKIET 

 
Do Prospektu zostały załączone następujące raporty okresowe: 
- raport roczny SA-R 2004 przekazany do publicznej wiadomości w dniu 26 kwietnia 2005 roku, 
- raport kwartalny SA-Q 3/2004, przekazany do publicznej wiadomości w dniu 04 listopada 2004 roku, 
- raport kwartalny SA-Q 4/2004, przekazany do publicznej wiadomości w dniu 09 lutego 2005 roku, 
- raport kwartalny SA-Q 1/2005, przekazany do publicznej wiadomości w dniu 29 kwietnia 2005 roku  
Wszelkie informacje, które zostały przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązkami informacyjnymi na rynku urzędowym w okresie 
ostatniego roku przed dniem aktualizacji danych zawartych w Prospekcie zostaną udostępnione do publicznej wiadomości przez okres trwania 
subskrypcji w siedzibie Emitenta. 

W związku z papierami wartościowymi, będącymi przedmiotem oferty, nie będą wystawiane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kwity 
depozytowe.  

Emitent, w okresie ważności Prospektu, będzie przekazywał Elektronicznym Systemem Przekazywania Informacji (ESPI) do KPWiG każdą 
informację powodującą zmianę treści Prospektu oraz informacje o wszelkich zdarzeniach, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub 
wartość papierów wartościowych Emitenta. Informacje powyższe Emitent przekazywał będzie w terminie 24 godzin od zajścia zdarzenia lub 
powzięcia o nim wiadomości. W przypadku, gdy informacje powodujące zmianę treści Prospektu w znaczący sposób będą mogły wpływać na 
cenę lub wartość papierów wartościowych, Emitent w terminie 7 dni od dnia powzięcia o tym wiadomości opublikuje je w dzienniku ogólnopolskim 
Gazeta Giełdy PARKIET 

Oferujący oświadcza, że nie planuje działań dotyczących stabilizacji kursu Akcji Serii D.  

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy dokument może być traktowany jedynie jako materiał informacyjny i nie może być traktowany 
jako zaproszenie (oferta) do nabycia papierów wartościowych Emitenta. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej powinien się zaznajomić z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawa jakiegokolwiek innego terytorium, 
pod którego jurysdykcją może się on znajdować. 
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Rozdział I    PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 

 

I.1 STRESZCZENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŚNIE 
EMITENTA 

Specyfika i charakter działalności Emitenta i jego grupy kapitałowej 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 

Podstawowe produkty, towary lub usługi i rynki działalności Emitenta  
 Oferta Spółki obejmuje bardzo szeroki zakres usług medycznych, które mogą zastać sklasyfikowane 
w następujące grupy usług: 

• podstawowej opieki zdrowotnej,  

• diagnostyki specjalistycznej obejmującej badania specjalistyczne i konsultacje lekarzy 
specjalistów, w tym m.in. chorób wewnętrznych, ginekologii i położnictwa, okulistyki, neurochirurgii 

• lecznictwa szpitalnego (zabiegi chirurgiczne),  

• usług medycznych dla obcych podmiotów, tj. asysta zabiegowa, znieczulanie do zabiegów, opieka 
pooperacyjna,  

• medycyny pracy, 

• orzecznictwa medycznego na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych, 

• badań profilaktycznych oraz badań okresowych kierowców, 

• kardiologii inwazyjnej, 

• badań genetycznych (w tym m.in. badań prenatalnych, diagnostyki chorób genetycznych i 
nowotworowych). 

Usługi te są podstawową działalnością Operatora medycznego. 

Jednocześnie Operator infrastruktury udostępnia infrastrukturę Szpitala podmiotom zewnętrznym, 
które na mocy umowy o współkorzystanie realizują świadczenia medyczne na rzecz swoich 
pacjentów, tj. specjalistyczne zabiegi chirurgiczne i konsultacje lekarskie. 

Emitent świadczy usługi medyczne na terenie Województwa Pomorskiego, przede wszystkim w 
oparciu o infrastrukturę Szpitala zlokalizowanego w Gdańsku przy ulicy Wileńskiej 44. 

Plany i przewidywania w zakresie czynników wpływających na przyszłe wyniki 
Emitenta  
 
W zakresie czynników zewnętrznych mogących mieć wpływ na przyszłe wyniki Emitenta w Prospekcie 
Udostępnionym ujęto m.in. warunki legislacyjne w kraju. W tym zakresie głównym aspektem był brak 
regulacji prawnych w zakresie finansowania opieki zdrowotnej ze środków publicznych w roku 2005 i 
latach następnych. Wejście w życie ustawy z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 210 poz. 2135) pozwoliło na rozwój współpracy z 
Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Tendencje rozwojowe polskiej gospodarki; poprawa sytuacji gospodarczej może zaowocować 
zwiększeniem kręgu osób, które stać będzie jest na korzystanie z prywatnych usług medycznych lub 
opłacanie dodatkowych składek na ubezpieczenia zdrowotne. Nie bez znaczenia jest również sytuacja 
na GPW w momencie rozpoczęcia notowań Akcji Serii D, a także sytuacja na rynku finansowym w 
okresie przeprowadzenia publicznej subskrypcji Akcji Serii D i ewentualnych kolejnych emisji. 
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W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły inne zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 
W zakresie czynników wewnętrznych w Prospekcie Udostępnionym ujęto m.in. podjęcie szeregu 
działań o charakterze edukacyjnym, mających na celu m.in. popularyzację rozwiązań organizacyjnych 
stosowanych u Emitenta. W tym zakresie Emitent prowadzi okresowe spotkania i szkolenia dla 
pracowników i lekarzy współpracujących, a także konferencje, spotkania i zjazdy. Konferencje o 
zasięgu lokalnym są organizowane w siedzibie Emitenta średnio dwa razy w tygodniu. Są to spotkania 
m.in. lekarzy pierwszego kontaktu, kardiologów, ortopedów, chirurgów bariatrycznych. Emitent przez 
jeden dzień gościł także Europejski Zjazd Video Chirurgii i Chirurgii Laparoskopowej. W siedzibie 
Emitenta odbył się ponadto Międzynarodowy Kongres Neurochirurgiczny oraz Międzynarodowy 
Kongres Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, oba z wykorzystaniem nowoczesnych metod 
operacji multimedialnych. 
W związku z planami wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego razem z firmą audytorską 
Emitent wyspecyfikował potrzeby oraz opisał procesy zachodzące w organizacji Emitenta, co stanowi 
rusztowanie dla stworzenia odpowiedniego oprogramowania, służącego do pełnego wdrożenia 
procedur działania i systemu ich nadzoru. Emitent planuje ponadto wdrożenie systemu zarządzania 
jakością ISO. Wdrażanie ISO będzie prowadzone po uzyskaniu przez Emitenta wsparcia z funduszy 
strukturalnych (wniosek o wsparcie z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności 
Przedsiębiorstw – Działanie 2.1 zostanie złożony do 24 czerwca 2005, a uzyskanie decyzji o 
przyznaniu dofinansowania na usługi doradcze w zakresie wdrażania systemu zarządzania jakością 
spodziewane jest w terminie 90 dni od tej daty). 

Krótki opis strategii i rozwoju Emitenta oraz jego grupy kapitałowej 
 
Punkt 1.4 zamieszony na stronie 3 Prospektu Udostępnionego zostaje uzupełniony o poniższy tekst: 
Z uwagi na małe wpływy z emisji akcji serii C działania zmierzające do nawiązania współpracy z NHS 
nie zostały aktywowane, bowiem na obecnym etapie wiążą się one z wydatkowaniem znacznych sum 
pieniężnych na audyt i certyfikację umożliwiającą rozpoczęcie działalności operacyjnej.  
Jeśli chodzi o współpracę z KMCN, Ohio, USA, to żaden z dotychczas zaproponowanych przez 
Emitenta pacjentów, z uwagi na uwarunkowania medyczne, nie został zakwalifikowany do leczenia 
metodą Gamma Knife. W ramach współpracy z KMCN przeprowadzono dotychczas, na życzenie 
pacjentów kilka konsultacji tzw. ”second opinion”, uzyskując od lekarzy z KMCN opinie w sprawie 
rozpoznania i wdrożonego postępowania leczniczego. 
Emitentowi udało się pozyskać znaczącą pozycję na rynku województwa pomorskiego w 
przeprowadzaniu zabiegów kardiologii inwazyjnej, chirurgii naczyniowej oraz ginekologii.  
Uruchomienie oddziału kardiologii inwazyjnej z pracownią hemodynamiki umożliwiło szpitalowi 
Swissmed wpisanie się w plan zabezpieczenia medycznego regionu w zakresie tzw. dyżuru 
zawałowego. Obecnie szpital pełni ostre dyżury w zakresie kardiologii inwazyjnej i chirurgii 
naczyniowej. Emitent jest aktualnie jednym z dwóch ośrodków w Trójmieście, posiadającym 
możliwości realizacji procedur chirurgii naczyniowej oraz jednym z trzech ośrodków realizującym 
procedury kardiologii inwazyjnej, takie jak: koronarografia, angioplastyka wieńcowa, angioplastyka 
wieńcowa z implantacją stentu, zabiegi PCI w zawale serca. 
Emitent sukcesywnie rozszerza działalność w kolejnych dziedzinach opieki medycznej. W I kwartale 
2005 r. rozpoczęto przeprowadzanie zabiegów ortopedii dużych stawów, ambolizacji mięśniaków 
macicy (jako drugi ośrodek w Polsce), chirurgii plastycznej oraz chirurgii otyłości (bariatrycznej) m.in. 
operacje zmniejszenia żołądka. 
W kwietniu 2005 r. w szpitalu Swissmed uruchomiono także laboratorium genetyczne oferujące 
diagnostykę chorób nowotworowych, genetycznych, diagnostykę mikroorganizmów, nieinwazyjne 
badania prenatalne oraz ustalanie ojcostwa i pokrewieństwa.  
Z uwagi na ograniczoną ilość środków, uniemożliwiającą szybkie stworzenie sieci partnerów 
medycznych, w I fazie Program Partner Medyczny Swissmed Centrum Zdrowia ukierunkowano na 
działania zmierzające do nawiązania współpracy z firmami posiadającymi sieć placówek na terenie 
całego kraju, celem wypracowania komplementarnej oferty usług dla towarzystw ubezpieczeniowych i 
wzajemnej sprzedaży swoich usług. 
Ponadto, od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego Emitent znacznie rozwinął współpracę z 
personelem medycznym, w tym z wysokiej klasy specjalistami, prowadzoną na podstawie umów 
cywilno-prawnych. Obecnie Emitent współpracuje z 172 lekarzami na podstawie umów-zlecenia, z 39 
lekarzami na podstawie umów o dzieło. Dodatkowo Emitent podpisał 221 umów z lekarzami 
prowadzącymi działalność w ramach indywidualnych praktyk lekarskich. 
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Wykaz osób zarządzających Emitentem i akcjonariuszy posiadujących co najmniej 5% 
głosów na walnym zgromadzeniu 

 

Zarząd Emitenta 
Roman Walasiński – Prezes Zarządu 

 

Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariusz Procent głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Bruno Hangartner 62,22% 
Theo Frey East AG 10,80% 

Marek Alojzy Dochnal 9,99% 
Otwarty Fundusz Emerytalny DOM 5,07% 

 

I.2 CZYNNIKI POWODUJĄCE WYSOKIE RYZYKO DLA NABYWCÓW 
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

I.2.1.1 Ryzyko nieosiągnięcia planowanego poziomu usług 
Opisane w punkcie 2.1.1 Prospektu Udostępnianego ryzyko nieosiągnięcia planowanego poziomu w 
dalszym ciągu istnieje, ale uległo znacznemu zmniejszeniu w wyniku zmian, jakie zaszły od chwili 
publikacji Prospektu Udostępnionego, czyli zakończenia budowy szpitala i poszerzenia zakresu usług, 
oferowanych między innymi przez uruchomiony w grudniu 2004 r. oddział kardiologii inwazyjnej. 
 
 

I.2.1.2 Ryzyko uzależnienia od kluczowych kontrahentów  
Treść analogicznego punktu zamieszczonego w Prospekcie Udostępnionym zostaje uzupełnienia 
poprzez dodanie zamieszczonego poniżej opisu oraz dodanie danych w tabeli za okres lipiec 2004 -
marzec 2005 roku. 
 
Emitent zawiera kolejne umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia rozszerzając zakres usług dla 
pacjentów ubezpieczonych w Funduszu. Dotyczy to w szczególności lecznictwa szpitalnego, bowiem 
uruchomienie nowego szpitala zwiększyło możliwości realizowania świadczeń dla pacjentów 
ubezpieczonych w Funduszu, przez co wzrósł udział przychodów z NFZ w przychodach ogółem. 
Ponadto należy zwrócić uwagę istotną zmianę charakteru tych umów. (NFZ). Obecnie obejmują one 
okresy trzyletnie, a warunki finansowe są co roku negocjowane. 
 
Struktura przychodów  przedstawia się następująco: 
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 1.01.2005-
31.03.2005 

12.12.2003-
31.12.2004 

12.12.2003-
30.09.2004 

12.12.2003-
30.06.2004 

12.12.2003-
31.03.2004 

      
Przychodnie - lecznictwo otwarte 50% 55% 58% 61% 65% 
NFZ. 26% 21% 21% 20% 18% 
pozostali płatnicy 24% 34% 37% 41% 47% 
      
Szpital -  Lecznictwo zamknięte 42% 33% 31% 31% 31% 
NFZ – szpital 29% 12% 12% 15% 20% 
usługi na rzecz współkorzystających 12% 18% 16% 11% 5% 
usługi na rzecz innych podmiot. (np.TU) 0% 3% 3% 4% 5% 
usługi na rzecz prywatnych 1% 0% 0% 1% 1% 
OPERATOR MEDYCZNY 92% 88% 89% 92% 96% 
      
OPERATOR INFRASTRUKTURY 8% 12% 11% 8% 4% 
Najem 2% 5% 5% 3% 0% 
współkorzystanie z infrastruktury 6% 5% 4% 3% 1% 
 
*) Kwoty nie sumują się na skutek zaokrągleń. 

I.2.1.3 Ryzyko zależności od kluczowego personelu 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 

I.2.1.4 Ryzyko związane z wysokim zadłużeniem Emitenta oraz jego bieżącymi 
wynikami 

Ryzyko związane z wysokim zadłużeniem Emitenta zostało zredukowane w wyniku poprzez zamianę 
Obligacji Zamiennych Serii A na akcje zwykłe na okaziciela Serii B oraz zwiększenie kapitału 
własnego w drodze emisji akcji serii C. Ponadto Emitent korzysta z pożyczek od akcjonariusza, spółki 
prawa szwajcarskiego Theo Frey East AG, które nie są zabezpieczane na majątku Emitenta. Zarząd 
uzgodnił z największymi wierzycielami wydłużenie terminów spłat wierzytelności. Ponadto zawarł w 
dniu 9 maja 2005 r. porozumienie o współpracy w zakresie restrukturyzacji zobowiązań z firmą 
Magellan Sp. z o.o. z siedziba w Łodzi.  W ramach współpracy Magellan Sp. z o.o. nabyła w dniu 18 
maja 2005 r. wierzytelności POLNORD S.A. względem Emitenta w wysokości 2.051.125,78 zł. i 
zawarła z Emitentem porozumienie o jej spłacie w 10 ratach do dnia 31 marca 2006 roku Jako 
zabezpieczenie tego porozumienia Emitent dokonał cesji na spółkę Magellan swoich wierzytelności 
wobec Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Emitenta obciąża kredyt udzielony przez Kredyt Bank S.A. zaciągnięty na sfinansowanie budowy 
Szpitala w Gdańsku. Obsługa zadłużenia odbywa się na bieżąco. 

I.2.1.5 Ryzyko związane z posiadaniem przez jednego z akcjonariuszy pozycji 
dominującej 

W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 

I.2.1.6 Ryzyko zmiany przepisów prawa 
Zmiany przepisów prawa oraz ich interpretacja, w szczególności w zakresie prawa podatkowego czy 
przepisów regulujących system publicznego finansowania opieki medycznej, działanie spółek, mogą 
bezpośrednio lub pośrednio wywołać negatywne skutki dla Emitenta lub podmiotów z którymi Emitent 
współpracuje, w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Jednym z ryzyk może być, związana z 
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wstąpieniem Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, konieczność stosowania oraz 
implementacji regulacji Unii Europejskiej. Stosowanie prawodawstwa Unii Europejskiej może 
spowodować niejasności w interpretacji przepisów, różną praktykę organów państwowych oraz 
niejednolite orzecznictwo sądów, w tym sądów administracyjnych. 
Praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania nie są jednolite. W 
przypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej interpretacji przepisów podatkowych niż 
zakładana przez Emitenta, może on liczyć się z niekorzystnymi konsekwencjami wpływającymi na 
jego sytuację finansową, osiągane wyniki oraz perspektywy rozwoju. Prawo polskie zawiera zasady 
kontroli przepływu i transferu kapitału z i do Polski. Pomimo, że zasady te nie ograniczają obecnie 
możliwości transferu dochodów, w przypadku istotnych problemów ekonomicznych takie ograniczenia 
mogą być wprowadzone.  
Wejście w życie ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz.U210 poz. 2135) ograniczyło ryzyko działalności Emitenta przy braku zasad 
finansowania usług medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ta zmiana legislacyjna nie 
zamyka, w opinii Emitenta kwestii zasad finansowania usług medycznych ze środków publicznych. 
Należy się spodziewać dalszych działań zmierzających do określenia koszyka usług medycznych  
finansowanych ze środków publicznych, co może w przyszłości wywrzeć wpływ na wyniki finansowe 
Emitenta. 
 

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność 

I.2.1.7 Ryzyko makroekonomiczne 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 

I.2.1.8 Ryzyko związane ze zmianami w systemie opieki zdrowotnej 
Uchwalenie ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz.U210 poz. 2135) zniwelowało ryzyko związane ze zmianami w systemie 
opieki zdrowotnej w zakresie braku zasad finansowania świadczeń medycznych przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia. 

Należy jednak podkreślić, że: (i) spodziewane zmiany w systemie opieki zdrowotnej zmierzają w 
kierunku przynajmniej częściowego urynkowienia mechanizmów finansowania; (ii) Emitent 
dywersyfikuje swoje przychody pozyskując innych niż NFZ płatników, zarówno krajowych, jak i 
zagranicznych. 

I.2.1.9 Ryzyko konkurencji 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu.   

I.2.1.10 Ryzyko kursowe 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego, ryzyko kursowe zostało 
zniesione w całości.  W dniu 22 marca 2005 r. Emitent zawarł ze Spółką Draeger Polska Spółka z o.o. 
w Bydgoszczy Porozumienie zmieniające Umowy: nr DPL/MR/144/03 z dnia 17 grudnia 2003 r. oraz 
nr DPL/MR/147/03 z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Umowy opisane w Rozdziale V).  Stosownie do treści 
w/w Porozumienia, wartość zastrzeżonych odsetek umownych określono ostatecznie w złotych.    

I.2.1.11 Ryzyko związane z nowymi przepisami regulującymi zasady funkcjonowania 
rynku kapitałowego w Polsce 

Ze względu na konieczność dalszego dostosowania polskich regulacji dotyczących organizacji i 
funkcjonowania rynku kapitałowego do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej, Rada Ministrów 
przyjęła projekty trzech nowych ustaw mających zastąpić Prawo o Publicznym Obrocie Papierami 
Wartościowymi (ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, ustawa o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
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spółkach publicznych, ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym). Projekty powyższych ustaw 
przewidują, iż ustawy te wejdą w życie z dniem 1 lipca 2005 roku. Regulacje zawarte w 
przygotowanych przez Radę Ministrów projektach nowych ustaw w wielu przypadkach odbiegają od 
analogicznych regulacji zawartych w przepisach Prawa o Publicznym Obrocie Papierami 
Wartościowymi. Biorąc jednakże pod uwagę fakt, iż analiza nowych regulacji w zakresie organizacji i 
funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce może być obecnie przeprowadzona wyłącznie w oparciu 
o treść udostępnionych do publicznej wiadomości projektów ustaw z dnia 17 i 18 marca 2005 roku, a 
także niemożność przewidzenia zakresu zmian wprowadzonych podczas dalszego procesu 
legislacyjnego do przygotowanych przez Radę Ministrów projektów nowych ustaw, określenie, 
chociażby ogólne, ostatecznego kształtu nowych regulacji i ich wpływu na organizację i 
funkcjonowanie polskiego rynku kapitałowego wydaje się obecnie niemożliwe. Należy również wziąć 
pod uwagę potencjalną możliwość nieuchwalenia tych ustaw przez Sejm i Senat obecnej kadencji. 

Dodatkowo w dniu 1 lipca 2005 roku przewidywane jest wejście w życie Rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie implementacji Dyrektywy 2003/71/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie informacji zamieszczanych w prospekcie emisyjnym, 
formy prospektu emisyjnego, zamieszczania informacji przez odwołania, publikacji prospektu 
emisyjnego oraz rozpowszechniania informacji o charakterze reklamowym. Przepisy powyższego 
Rozporządzenia będą miały bezpośrednie zastosowanie w Polsce. 

Ze względu na możliwe wejście w życie nowych regulacji w zakresie organizacji i funkcjonowania 
rynku kapitałowego w Polsce, należy liczyć się z potencjalnym wystąpieniem licznych wątpliwości 
interpretacyjnych dotyczących wykładni nowych przepisów, w szczególności tych, które odnoszą się 
do kwestii dotychczas nieuregulowanych bądź uregulowanych w sposób odmienny niż w Prawie o 
Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi i obowiązujących obecnie aktach wykonawczych do tej 
ustawy. Ewentualne nieuchwalenie nowych ustaw przygotowanych przez Radę Ministrów może z kolei 
rodzić wątpliwości w zakresie możliwości bezpośredniego stosowania rozwiązań przyjętych w 
dyrektywach, które miały zostać wdrożone przez nowe regulacje, oraz ewentualnej rozbieżności 
pomiędzy nieuchylonymi przepisami prawa krajowego oraz mającymi zastosowanie wprost przepisami 
Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku. 
Potencjalne wątpliwości i trudności interpretacyjne w zakresie nowych regulacji dotyczących 
organizacji i funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce jak również możliwe opóźnienia we 
wprowadzeniu w życie takich nowych regulacji mogą mieć niekorzystny wpływ na funkcjonowanie 
Spółki jako spółki publicznej 

 

Czynniki ryzyka związane z akcjami Emitenta 

I.2.1.12 Ryzyko związane ze zmianą systemu podatkowego 
W ciągu najbliższych lat można spodziewać się dalszych zmian obecnie obowiązujących przepisów 
podatkowych w zakresie opodatkowania przychodów kapitałowych. Ponieważ obecnie niemożliwe jest 
jeszcze precyzyjne określenie kierunku, w jakim pójdą zmiany polskiego prawa podatkowego, osoby, 
które obejma Akcje Serii D przed ich zbyciem powinny zapoznać się z obowiązującymi w tym czasie 
przepisami prawa a także w miarę potrzeby zasięgnąć porady prawnej. 

 

I.2.1.13 Ryzyko niedojścia emisji Akcji Serii D do skutku 
W przypadku, gdy w terminie publicznej subskrypcji nie zostanie objętych lub należycie opłaconych 
przynajmniej 400.000 (czterysta tysięcy) Akcji Serii D, emisja Akcji Serii D nie dojdzie do skutku. 

Emisja Akcji Serii D nie dojdzie do skutku również w przypadku, gdy w okresie 6 miesięcy od dnia 
udzielenia zgody na wprowadzenie Akcji Serii D do publicznego obrotu (o ile wniosek o udzielenie tej 
zgody zostanie złożony przed upływem czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu 
kapitału zakładowego), Zarząd Emitenta nie wystąpi do właściwego sądu rejestrowego z wnioskiem o 
rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego lub, gdy uprawomocni się postanowienie sądu 
rejestrowego o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego. 
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I.2.1.14 Ryzyko związane z terminem wprowadzenia bądź odmowa wprowadzenia 
akcji do obrotu wtórnego 

Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu wtórnego na urzędowym rynku 
giełdowym GPW.  

Wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na urzędowym rynku giełdowym GPW wymaga złożenia przez 
Emitenta stosownego wniosku o przyjęcie Akcji Serii D do KDPW, a następnie po otrzymaniu uchwały 
Zarządu KDPW o przyjęciu Akcji Serii D do depozytu, złożenia do GPW wniosku o dopuszczenie i 
wprowadzenie tych akcji do obrotu na urzędowym rynku giełdowym GPW. Tym samym Emitent nie 
może precyzyjnie określić terminów wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu na rynku wtórnym. 
Jednakże Zarząd Emitenta będzie dokładał wszelkich starań, aby nastąpiło to w możliwie krótkim 
czasie. 

I.2.1.15 Ryzyko znacznej podaży akcji 
Nie można wykluczyć pojawienia się znacznej podaży akcji ze strony nowych akcjonariuszy 
począwszy od dnia wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu na GPW. 

I.2.1.16 Ryzyko wahań kursowych i ograniczonej płynności inwestycji 
Charakterystyczną cechą polskiego rynku kapitałowego są między innymi znaczne wahania cen akcji 
oraz wolumenu obrotów w krótkich przedziałach czasu. Szczególnie inwestorzy zainteresowani 
przeprowadzaniem transakcji kupna lub sprzedaży znacznych pakietów akcji powinni uwzględnić 
ryzyko czasowego ograniczenia ich płynności, a także znacznych wahań ich kursu. Ponadto nie jest 
możliwe precyzyjne określenie terminu wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu na GPW. Z tych 
powodów inwestorzy nabywający Akcje Serii D powinni brać pod uwagę ryzyko przejściowego 
ograniczenia płynności inwestycji. 

I.2.1.17 Zawieszenie obrotu akcjami 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 

I.2.1.18 Wykluczenie papierów wartościowych z publicznego obrotu 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 

I.2.1.19 Ryzyko związane z obrotem PDA 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu, z tym zastrzeżeniem, iż Emitent wprowadza do publicznego obrotu 
akcje serii D. 

I.3 WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA 
Dane w tys. zł *  
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1 stycznia 
2005 - 

 31 marca 
2005** 

12 
grudnia 

2003 - 31 
grudnia 
2004 ** 

12 
grudnia 

2003 – 30 
września 

2004** 

12 
grudnia 

2003 - 30 
czerwca 

2004 

1 stycznia 
2003 - 11 
grudnia 

2003 

2002 2001 

Przychody ze sprzedaży 2.919  
7.477 

 
5.329 

         
3.300       4.528   5.707   4.654  

Zysk (strata) na działalności operacyjnej -825  
(3.958) 

 
(3.147) 

        
(1.887)      (1.758)   (1.081)   (2.446)  

Zysk (strata) brutto -1.210  
(3.186) 

 
(3.233) 

        
(2.431)      (1.896)   (2.182)   (2.391)  

Zysk (strata) netto -1.316  
(2.989) 

 
(3.317) 

        
(2.651)      (1.917)   (1.572)   (2.391)  

Aktywa razem 62.815  
62.632 

 
64.355 

       
59.938      34.610   18.436   12.048  

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45.575  
44.077 

 
46.104 

       
54.143      28.032   9.942   10.154  

Zobowiązania długoterminowe 27.868  
23.997 

 
27.230 

       
37.752      20.654   7.151   7.795  

Zobowiązania krótkoterminowe 16.176  
18.440 

 
18.297 

       
15.986      6.997   1.739   1.518  

Kapitał własny (aktywa netto) 17.239  
18.555 

 
18.251 

         
5.795       6.578   8.495   1.894  

Kapitał zakładowy 13.811  
13.811 

 
8.728 

         
8.728       8.728   8.728   838  

Liczba akcji (w szt.)
13.811.262 

 
13.811. 

262 

 
13.811. 

262 
   8 728 

000       - - - 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (0,10)  
(0.29) 

 
(0.43) 

          
(0,30)      - - - 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 1,25  
- 

 
-           -     - - - 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 
jedną akcję

- 
 
- 

 
-  -   -   -   -  

*) Przedstawione dane finansowe są łącznymi danymi finansowymi, tzn. uwzględniają sprawozdania Oddziału w Gdańsku. Szczegółowy opis zasad 
sporządzania sprawozdań łącznych przedstawiony jest w Rozdziale VIII punkt 4. 
**) Dane finansowe za cały rok 2004 podlegały badaniu biegłego rewidenta. Odrębnie nie badano danych na dzień 30 września 2004. Dane finansowe za I 
kwartał 2005r. nie podlegały badaniu biegłego rewidenta. 
 

I.4 WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ I ZDOLNOŚĆ REGULOWANIA ZOBOWIĄZAŃ 
EMITENTA ORAZ JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 1 stycznia 
2005 - 

 31 marca 
2005** 

12 grudnia 
2003 - 31 
grudnia 
2004* 

12 grudnia 
2003 – 30 
września 

2004* 

12 grudnia 
2003 - 30 
czerwca 

2004 

1 stycznia 
2003 - 11 
grudnia 

2003 

2002 2001 

Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału -7,63% 
-16,11% - 18,17% -45,75% -29,14% -18,51% -

126,24% 
Stopa zwrotu z aktywów -2,09% -4,77% -5,15% -4,42% -5,54% -8,53% -19,85% 

Rentowność sprzedaży -45,08% -39,98% -62,24% -80,33% -42,33% -27,55% -51,38% 

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 2,64 2,38 5,28           9,34   4,26   1,17   5,36  

*) dane finansowe za cały rok 2004 podlegały badaniu biegłego rewidenta. Odrębnie nie badano danych na dzień 30 września 
2004. 
**) dane finansowe za I kwartał 2005r. nie podlegały badaniu biegłego rewidenta 
 

Emitent nie wypłacał w żadnym z prezentowanych okresów dywidendy. 

 
Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROE): zysk(strata) netto/kapitały własne 

Stopa zwrotu z aktywów (ROA): zysk(strata) netto/aktywa 

Rentowność sprzedaży: zysk(strata) netto/przychody ze sprzedaży 

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania/kapitały własne 
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I.5 INFORMACJE O RATINGU 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 

I.6 CELE EMISJI 

Cele Emisji Akcji Serii D 
Emitent szacuje wpływy z Emisji  Akcji Serii D na poziomie 13 milionów złotych. Emitent zamierza 
przeznaczyć uzyskane środki na następujące cele: 

• Uzupełnienie finansowania budowy i uruchomienia szpitala w Gdańsku, przez co rozumie się 
zapłatę zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług powstałych w związku z budową i 
wyposażeniem szpitala w Gdańsku przy ul. Wileńskiej – 7 - 8 milionów zł; 

• Budowa sieci franchisingowej i partnerów medycznych działających w zakresie podstawowej 
opieki medycznej i diagnostyki przedzabiegowej. W tym zakresie planowane jest prowadzenie 
szkoleń dla franchisobiorców i partnerów medycznych, przygotowanie i dystrybucja podręczników 
operacyjnych określających standardy świadczenia usług w ramach systemu, zawieranie 
stosownych umów oraz koszty związane z systemem identyfikacji wizualnej marki SWISSMED 
Centrum Zdrowia – 0.5 miliona zł.   

• Uzupełnienie kapitału obrotowego do poziomu nieograniczającego dynamicznego rozwoju. Wzrost 
sprzedaży powoduje wzrost zapotrzebowania na środki obrotowe niezbędne do sfinansowania 
zapasów, zakupu drobnych instrumentów medycznych itp. Dostawcy sprzętu i materiałów 
medycznych wyznaczają niejednokrotnie limity dla dostaw z odroczonym terminem płatności, co 
może ograniczać ilość i zakres realizowanych świadczeń. Środki obrotowe winny umożliwić 
również nawiązywanie i utrzymywanie współpracy międzynarodowej (w tym również udział w 
sympozjach i konferencjach, podróże służbowe) – 1- 1,5 miliona zł. 

• Prace nad przygotowaniem budowy szpitala w Warszawie, w tym m.in.: określenie warunków 
zabudowy, pozyskanie i weryfikacja medycznego zaplecza kadrowego, opracowanie projekcji 
finansowych i struktury finansowania projektu, adaptacja koncepcji architektonicznej do warunków 
miejscowego planu zagospodarowania i inne koszty organizacyjne oraz środki na pokrycie 
kapitału zakładowego spółki celowej, której utworzenie Emitent rozważa dla celów budowy tego 
szpitala – 1- 4 milionów zł. 

Opisane powyżej cele wynikają ze strategii rozwoju Spółki. Realizacja każdego z nich będzie miała 
miejsce niezależnie od siebie w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku pozyskania 
niewystarczającego finansowania, Emitent priorytetowo potraktuje zobowiązania handlowe. Kolejno 
finansowane będą prace związane z przygotowaniem lokalizacji kolejnego szpitala i budowa sieci 
partnerów medycznych. 
W przypadku, gdyby środki z Emisji nie były wystarczające do zrealizowania wszystkich opisanych 
celów, Emitent rozważy możliwość ich sfinansowania za pomocą innych instrumentów finansowych. 
Ostatecznie decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez Emitenta po uwzględnieniu wartości 
środków pozyskanych z Emisji, uwarunkowań rynkowych oraz w oparciu o analizę efektywności 
poszczególnych celów w kontekście ich alternatywnego finansowania.  
Realizacja celów emisji; uzupełnienie finansowania budowy i uruchomienia Szpitala oraz zasilenie 
kapitału obrotowego nastąpi w możliwie najkrótszym czasie po uzyskaniu wpływów z emisji.  
Cele w postaci budowy sieci franchisingowej i przygotowanie lokalizacji budowy kolejnego szpitala są 
aktualnie w fazie wstępnej realizacji. Emitent przewiduje realizację tych celów emisji w okresie 
jednego roku od uzyskania wpływów z emisji. 
W przypadku pozyskania środków finansowych na spłatę zobowiązań wobec dostawców z innych 
źródeł niż emisja akcji serii D, Emitent przewiduje możliwość przesunięcia środków na budowę sieci 
partnerów medycznych oraz budowę szpitala w Warszawie. 

Wykorzystanie wpływów z poprzednich emisji 
Do analogicznego punktu Prospektu Udostępnionego dodaje się następujące uzupełnienie:  
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Akcje Serii B zostały wydane w ramach realizacji świadczenia niepieniężnego wynikającego z 
wyemitowanych Obligacji w postaci prawa do zamiany posiadanych Obligacji na akcje Serii B. Cele 
emisji Akcji Serii B były tożsame z celami emisji Obligacji. Akcje Serii B zostały wyemitowane przez 
Spółkę na podstawie uchwały nr 1 NWZA Spółki z dnia 15 stycznia 2004 r., zmienionej uchwałą nr 1 
NWZA Spółki z dnia 6 lipca 2004 r. o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego. Środki 
pozyskane z emisji akcji serii C posłużyły sfinansowaniu zakończenia procesu inwestycyjnego oraz 
działań zmierzających do zapewnienia optymalnego poziomu wykorzystania posiadanej infrastruktury 
medycznej uruchomionego w Gdańsku szpitala.  
 

Zmiany celów Emisji 
Na dzień sporządzenia Prospektu Zarząd Emitenta nie przewiduje zmiany celów, dla realizacji których 
przeprowadzana jest Emisja Akcji Serii D. 

Jednak w przypadku, gdy realizacja powyższych celów byłaby niemożliwa lub gdyby nie służyła 
rozwojowi Spółki, a w konsekwencji wzrostowi wartości Spółki dla jej akcjonariuszy, Zarząd, po 
skonsultowaniu się z Radą Nadzorczą, będzie organem uprawnionym do dokonywania takich zmian. 
Ewentualna zmiana celów Emisji zostanie dokonana na podstawie uchwały Zarządu. Informacja o 
zmianie celów Emisji zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 81 ust 1 
Prawa o Publicznym Obrocie. 

I.7 OPIS PODSTAWOWYCH CZYNNIKÓW MAJĄCYCH WPŁYW NA CENĘ 
EMISYJNĄ OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ 
ZASADY USTALENIA TEJ CENY 

Emitent ustali przedział cenowy, w ramach którego inwestorzy biorący udział subskrypcji Akcji Serii D 
będą określać oferowaną przez siebie cenę za jedną Akcję. Przedział cenowy zostanie ustalony z 
uwzględnieniem następujących czynników: 

• warunków panujących na rynku kapitałowym, w tym oceny chłonności rynku kapitałowego w 
czasie trwania Publicznej Subskrypcji, 

• rynkowej wyceny akcji Emitenta, 
• przewidywań dotyczących przyszłych wyników i perspektyw rozwoju Emitenta. 

Cena emisyjna zostanie ustalona przez Emitenta w sposób opisany w Rozdziale III, w punkcie III.11.6 
na podstawie złożonych zapisów na Akcje Serii D, w procesie dokonywania wstępnego przydziału 
Akcji z wykorzystaniem systemu informatycznego Giełdy. Podstawowym czynnikiem mającym wpływ 
na ustalenie ceny emisyjnej będzie maksymalizacja wpływów Emitenta z emisji Akcji. 

I.8 STOPIEŃ OBNIŻENIA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NETTO NA JEDNĄ 
AKCJĘ DLA NOWYCH NABYWCÓW 

 
Stopień obniżenia wartości księgowej dla nabywców Akcji Serii D   zł 
Cena emisyjna 1 akcji ● 

Wartość księgowa netto na 1 akcję przed emisją (na dzień 31.12.2004) 1,34 

Wzrost wartości księgowej na 1 akcję w wyniku emisji ● 

Wartość księgowa netto na 1 akcję po emisji (pro forma) ● 

Obniżenie wartości księgowej netto na 1 nabywaną akcję ● 

 

 Nabyte akcje Łączny wkład pieniężny 
do kapitału Spółki* 

Średnia cena 
zapłacona za 1 akcję

 liczba procent Wartość Procent  
Dotychczasowi akcjonariusze 13.811.262 do 73,42% 14.488.734 zł ● 1,63 zł. 
Nowi nabywcy Akcji Serii D do 5.000.000 do 26,58% ● ● ● 
Razem do 18.811.262 100,00% ● 100% ● 

* wkład pieniężny nie obejmuje konwersji pożyczek opisanych w Rozdziale IV punkt 13 
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I.9 DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE WARTOŚCI KSIĘGOWEJ I 
ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA 

Na dzień 31 marca 2005 roku wartość księgowa Emitenta wynosiła 17.239 tys. zł, zaś wartość 
zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosiła 45.575 tys. zł
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Rozdział II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE 
W PROSPEKCIE 

 

II.1 EMITENT 
Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne 
Firma:    Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna 

Siedziba:    Gdańsk 

Kraj:    Polska 

Adres:    ul. Wileńska 44,  80-215 Gdańsk 

Telefon:    (0 58) 524 15 15  

Faks:    (0 58) 524 15 25  

Poczta elektroniczna:   biuro@swissmed.com.pl  

Główna strona internetowa: www.swissmed.pl  

Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta 
W imieniu Emitenta działa następująca osoba: 

Roman Walasiński – Prezes Zarządu 

Informacja o miejscu zamieszkania osoby fizycznej działającej w imieniu Emitenta została objęta 
wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”. 

Oświadczenie Emitenta 
Oświadczam, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych 
faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także, 
że zgodnie z moją najlepszą wiedzą nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne 
zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, 
majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe.  
Oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe i informacje finansowe w 
formie raportów kwartalnych oraz dane porównywalne, zamieszczone w Prospekcie sporządzone 
zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób 
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Emitenta. 
Oświadczam, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, w tym będących 
podstawą sporządzenia danych porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie, został wybrany 
zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania spełniali 
warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami 
prawa krajowego 

 

 

 

____________________ 

Roman Walasiński 

Prezes Zarządu 
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II.2 PODMIOTY SPORZĄDZAJĄCE PROSPEKT 

Emitent 
Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne 
Firma:    Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna 

Siedziba:    Gdańsk 

Kraj:    Polska 

Adres:    ul. Wileńska 44,  80-215 Gdańsk 

Telefon:    (0 58) 524 15 15 

Faks:    (0 58) 524 15 25 

Poczta elektroniczna:   biuro@swissmed.com.pl  

Główna strona internetowa: www.swissmed.pl  

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta 
W imieniu Emitenta działa następująca osoba: 

Roman Walasiński – Prezes Zarządu 

Informacja o miejscu zamieszkania osoby fizycznej działającej w imieniu Emitenta została objęta 
wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”. 

Odpowiedzialność Emitenta, jako sporządzającego Prospekt dotyczy wszystkich informacji zawartych 
w Prospekcie. 

 

Powiązania sporządzającego Prospekt oraz osób fizycznych działających w imieniu 
sporządzającego Prospekt z Emitentem oraz podmiotem dominującym wobec 
Emitenta 
Pan Roman Walasiński pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta i jest zatrudniony w Spółce na 
podstawie umowy o pracę na stanowisku Dyrektora Generalnego. Pan Roman Walasiński jest 
właścicielem 67.000 Akcji imiennych Serii A Emitenta oraz 10.000 Akcji zwykłych na okaziciele serii C. 

Poza wyżej wymienionymi nie występują inne powiązania personalne, strukturalne, kapitałowe ani 
umowne pomiędzy Emitentem oraz Podmiotem Dominującym wobec Emitenta a osobami fizycznymi 
działającymi w imieniu Emitenta. 

 

Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Emitenta jako 
podmiotu sporządzającego Prospekt 
Oświadczam, że Prospekt został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz 
że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani 
okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. 

 

 

 

____________________ 

Roman Walasiński 

Prezes Zarządu 
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 Dom Maklerski POLONIA NET S.A. 
Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne 
Firma:    Dom Maklerski POLONIA NET S.A. 

Siedziba:    Kraków 

Kraj:    Polska 

Adres:    31-019 Kraków ul. Floriańska 55 

Telefon:    (0-12) 422-31-00 

Faks:    (0-12) 411-17-66 

Poczta elektroniczna:   biuro@polonia.com.pl 

Główna strona internetowa: www.polonia.com.pl 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu DM POLONIA NET S.A.   
Norbert Kozioł – Wiceprezes Zarządu 

Iwona Ustach – Członek Zarządu 

Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu DM POLONIA NET S.A.   
została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o 
niepublikowanie”. 

Oferujący jako podmiot sporządzający Prospekt odpowiada za sporządzenie następujących części 
Prospektu: 

Rozdział II pkt 2.2, 3 

Rozdział III pkt 11.  

Pomiędzy Domem Maklerskim POLONIA NET S.A. oraz pomiędzy osobami fizycznymi działającymi w 
jego imieniu  a Emitentem i Podmiotem Dominującym nie istnieją żadne inne powiązania personalne, 
strukturalne, kapitałowe ani umowne, z wyjątkiem umowy pomiędzy Domem Maklerskim POLONIA 
NET S.A. A Emitentem dotyczącej oferowania akcji serii D w publicznym obrocie. 

 

Oświadczenie osób działających w imieniu Domu Maklerskiego POLONIA NET S.A. 
Niniejszym, działając w imieniu Domu Maklerskiego POLONIA NET S.A.  oświadczamy, że Prospekt 
w częściach, za których sporządzenie odpowiedzialny jest Dom Maklerski POLONIA NET .S.A , został 
sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej, oraz że informacje zawarte w 
częściach Prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialny jest Dom Maklerski POLONIA NET 
S.A. są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w 
Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. 

 

 

____________________ 

Iwona Ustach 

Członek Zarządu 

____________________ 

Norbert Kozioł 

Wiceprezes Zarządu 
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II.3 PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 
 
Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne 
Firma: Usługowy Zakład Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w 

Polsce Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 
Siedziba: Poznań 
Kraj: Polska 
Adres: 60-152 Poznań ul. Junacka 34 
Telefon: (0-61) 861-08-30 
Faks: (0-61) 861-77-89 
Poczta elektroniczna:  wojtyla@uzr.com.pl 
Główna strona internetowa: www.uzr.com.pl  
 
Podstawa uprawnień podmiotu uprawnionego wydającego opinię o badanych sprawozdaniach 
finansowych zamieszczonych w prospekcie, 
Usługowy Zakład Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Sp. z o.o. jest podmiotem 
uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do 
badania sprawozdań finansowych pod nr 934. 

Osoby fizyczne działające w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych.  
Małgorzata Wojtyla – Prezes Zarządu 

Informacja o miejscu zamieszkania osoby fizycznej działającej w imieniu podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozdań finansowych została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w 
„Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”. 

Odpowiedzialność wyżej wymienionych osób fizycznych jest ograniczona do opinii o prawidłowości, 
rzetelności i jasności sprawozdania finansowego zamieszczonej w raporcie rocznym Emitenta SA-R 
2004 zamieszczonym w Rozdziale VIII niniejszego Prospektu. 

Biegły rewident dokonujący badania sprawozdań finansowych Emitenta.  
Małgorzata Wojtyla – Biegły Rewident nr ewidencyjny 9681/7236 

Informacja o miejscu zamieszkania Biegłego Rewidenta dokonującego badania sprawozdań 
finansowych Emitenta została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w „Informacjach 
objętych wnioskiem o niepublikowanie”. 

Opis powiązań podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz 
osób fizycznych działających w jego imieniu i na jego rzecz z Emitentem 
Usługowy Zakład Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Sp. z o.o. i Emitent są 
stronami Umowy zwarta dnia 29 marca 2005 r. w Poznaniu, której przedmiotem jest przeprowadzenie 
badania łącznego sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 12 grudnia 2003 roku do 31 
grudnia 2004 roku. 

Pomiędzy Usługowym Zakładem Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Sp. z o.o. 
oraz pomiędzy osobami fizycznymi działającymi w imieniu Usługowego Zakładu Rachunkowości 
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Sp. z o.o. a Emitentem i Podmiotem Dominującym nie istnieją 
żadne inne powiązania personalne, strukturalne, kapitałowe ani umowne, z wyjątkiem wymienionych 
w zdaniu poprzednim. 

 

Oświadczenie osób działających w imieniu podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych.  
Oświadczamy, że Usługowy Zakład Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Sp. z o.o. 
jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych został wybrany zgodnie z przepisami 
prawa oraz że Usługowy Zakład Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Sp. z o.o. 
spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu. 
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____________________ 

Małgorzata Wojtyla, 

w imieniu Usługowego Zakładu Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Sp. z o.o. - 
podmiotu wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 
934. 

 
Oświadczenie biegłego rewidenta. stwierdzającego, że osoby te spełniają warunki do 
wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu 
Oświadczamy, że spełniam warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu 
sprawozdań finansowych Emitenta. 
  
____________________ 

Małgorzata Wojtyla, 
Biegły Rewident nr ewidencyjny 9681/7236. 
 

Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu i na rzecz podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.  
W imieniu Usługowego Zakładu Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Sp. z o.o. 
oświadczamy, że: 
 

• sprawozdania finansowe, zamieszczone w Prospekcie, podlegały naszemu badaniu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi, oraz że na podstawie 
przeprowadzonego badania wyrażamy opinię bez zastrzeżeń o prawidłowości, rzetelności i 
jasności sprawozdania finansowego, której pełna treść jest przedstawiona w Rozdziale VIII 
niniejszego Prospektu 

• porównywalne dane finansowe, zamieszczone w Prospekcie, zostały sporządzone w sposób 
zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) 
rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) 
rachunkowości stosowanymi przez Emitenta za ostatni okres, oraz przez ujęcie korekt błędów 
podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały 
ujęte w księgach rachunkowych, oraz że uzgodnienie danych porównywalnych, 
zamieszczonych w prospekcie, do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych rzetelnie 
odzwierciedla dokonane przekształcenie, zaś dane porównywalne zamieszczone w 
Prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt 
doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt 
błędów podstawowych, 

• sprawozdania finansowe oraz dane porównywalne, zamieszczone w rozdziale VIII niniejszego 
Prospektu zostały sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia o Prospekcie  

 
 
 
 
____________________ 

Małgorzata Wojtyla, 
Biegły Rewident 
nr ewidencyjny 9681/7236. 
 

____________________ 

Małgorzata Wojtyla, 

w imieniu Usługowego Zakładu Rachunkowości 
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Sp. z o.o. - 
podmiotu wpisanego na listę podmiotów uprawnionych 
do badania sprawozdań finansowych pod nr 934. 
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II.4 OFERUJĄCY 
Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne 
Firma:    Dom Maklerski POLONIA NET S.A. 

Siedziba:    Kraków 

Kraj:    Polska 

Adres:    31-019 Kraków ul. Floriańska 55 

Telefon:    (0-12) 422-31-00 

Faks:    (0-12) 411-17-66 

Poczta elektroniczna:   biuro@polonia.com.pl 

Główna strona internetowa: www.polonia.com.pl 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Oferującego  
Norbert Kozioł – Wiceprezes Zarządu 

Iwona Ustach – Członek Zarządu 

Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu Oferującego została objęta 
wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”. 

Dom Maklerski POLONIA NET S.A. i Emitent są stronami umowy dotyczącej oferowania Akcji Serii D 
w publicznym obrocie. Pomiędzy Domem Maklerskim POLONIA NET S.A. oraz pomiędzy osobami 
fizycznymi działającymi w imieniu Domu Maklerskiego POLONIA NET S.A. a Emitentem i Podmiotem 
Dominującym nie istnieją żadne inne powiązania personalne, strukturalne, kapitałowe ani umowne, z 
wyjątkiem wymienionych w zdaniu poprzednim. 

Oświadczenie osób działających w imieniu Oferującego. 
Oświadczamy, że Oferujący dołożył należytej zawodowej staranności przy przygotowaniu i 
przeprowadzaniu wprowadzenia akcji do publicznego obrotu. 

 

 

 

____________________ 

Iwona Ustach 

Członek Zarządu 

____________________ 

Norbert Kozioł 

Wiceprezes Zarządu 
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Rozdział III  DANE O EMISJI 

III.1 Określenie rodzaju, liczby i wartości oferowanych papierów 
wartościowych 

Na podstawie Prospektu do publicznego obrotu wprowadzanych jest od 400.000 do 5.000.000 Akcji 
na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 1,00 zł. każda oraz oferowanych jest 5.000.000 Akcji Serii 
D. Akcje Serii D stanowić będą od 2,82% do 26,58% wszystkich akcji Emitenta w podwyższonym 
kapitale zakładowym. Akcje Serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela. Nie jest z nimi związany 
obowiązek dodatkowych świadczeń. Nie występują ograniczenia co do przenoszenia praw z Akcji Serii 
D ani zabezpieczenia lub świadczenia dodatkowe związane z Akcjami Serii D. 

 
PAPIERY WARTOŚCIOWE OFEROWANE W PUBLICZNYM OBROCIE  

Papiery wartościowe 
wg rodzajów 

Liczba 
(w szt.) 

Wartość 
nominalna 

(w zł) 

Cena emisyjna 
(w zł) 

Nadwyżka ceny 
emisyjnej nad 

wartością 
nominalną 

(w zł) 

Szacunkowe 
prowizje i 

koszty emisji 
(w zł) 

Wpływy 
Emitenta 

(w zł) 

1 2 3 4 5 6 7= (2*4)-6 
na jednostkę 1 1,00 ● ● ● ● 
Razem 5.000.000 5.000.000 ● 0,10 480.000 ● 

III.2 Koszty emisji 

Wyszczególnienie Koszty w tys. zł 

Koszty sporządzenia Prospektu i przeprowadzenia oferty z uwzględnieniem kosztu 
doradztwa 

250 

Szacunkowy koszt promocji planowanej oferty 170. 
Koszty wynagrodzenia subemitentów ● 
Inne koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty,  w tym opłaty i koszty 
administracyjne 

60 

Razem 480 

Koszty emisji Akcji Serii D pomniejszą kapitał zapasowy powstały z nadwyżki ceny emisyjnej nad 
wartością nominalną akcji. Ewentualna pozostała, niepokryta ich część zostanie zaliczona do kosztów 
finansowych.  

III.3 Podstawa emisji akcji i ich wprowadzenia do publicznego obrotu 

Organ decyzyjny i podstawy prawne emisji Akcji Serii D 
Podstawę prawną emisji Akcji Serii D stanowią przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała NWZA 
nr 3/2005 z dnia 12 stycznia 2005 roku oraz postanowienia Statutu, w szczególności postanowienia § 
7 ust. 3 zawierające upoważnienie dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w 
ramach kapitału docelowego. 
Organem decyzyjnym w sprawie emisji Akcji Serii D i ich wprowadzenia do obrotu publicznego jest 
Zarząd, który na podstawie uchwały z dnia 28 kwietnia 2004 roku podjął decyzję o podwyższeniu 
kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D w granicach kapitału docelowego oznaczonego w 
Statucie, tj. na podstawie przepisów o kapitale docelowym (art. 444 – art. 447 oraz art. 453 KSH) i w 
wykonaniu upoważnienia zawartego w postanowieniu § 7 ust. 3 Statutu. 

Data i forma prawna podjęcia decyzji o emisji Akcji Serii D 
Na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 3/2005 NWZA z dnia 12 stycznia 2005 roku oraz  
§ 7 ust. 3 Statutu, w dniu 28 kwietnia 2005 roku Zarząd podjął w formie aktu notarialnego Uchwałę nr 
3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D w granicach kapitału 
docelowego oraz wprowadzenia akcji do publicznego obrotu. Zgodnie z brzmieniem tej uchwały:  
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1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 400.000 (słownie: 

czterysta tysięcy) złotych i nie większą niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) złotych w drodze 

emisji nie mniej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) i nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć 

milionów)  akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 

2. Akcje serii D będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2005 roku, tj. za rok obrotowy 

2005. 

3. Akcje serii D zostaną wprowadzone do publicznego obrotu i będą zaoferowane w drodze oferty 

publicznej.  

4. W interesie Spółki wyłącza się w całości akcjonariuszy Spółki od prawa poboru akcji emisji serii D. 

Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru: 

W celu prowadzenia działalności operacyjnej konieczne jest zasilenie kapitałowe Spółki. Dodatkowo w 
związku z profilem działalności, intencją spółki jest pozyskanie nowych inwestorów instytucjonalnych. 
Planowana emisja oraz wyłączenie prawa poboru uzasadnione jest koniecznością pozyskania 
środków finansowych dla Spółki od inwestorów niebędących dotychczas akcjonariuszami Spółki. 
Dotychczasowi akcjonariusze będą mogli nabywać akcje na zasadach ogólnych. 

Cena emisyjna akcji serii D zostanie ustalona przy uwzględnieniu poziomu kursu akcji Spółki w 
notowaniach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A w oparciu o prowadzone 
negocjacje z potencjalnymi inwestorami i wyniki procesu budowy „Księgi Popytu”, jeżeli będzie on 
przeprowadzony. 

5. Zarząd Spółki jest upoważniony do: 

1) określenia ceny emisyjnej akcji serii D; 

2) ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D 

3) ustalenia innych warunków przeprowadzenia oferty.  

Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej o uzyskanie zgód wymaganych przez Statut Spółki, w 
szczególności dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej. 
 

 

III.4 Prawo pierwszeństwa do objęcia Akcji serii D przez dotychczasowych 
akcjonariuszy 

Prawo pierwszeństwa do objęcia Akcji Serii D zostało wyłączone Uchwałą Zarządu Spółki nr 3/2005 z 
dnia 28 kwietnia 2005 r. Odpowiedni fragment tej uchwały stwierdza, że: 

W celu prowadzenia działalności operacyjnej konieczne jest zasilenie kapitałowe Spółki. Dodatkowo w 
związku z profilem działalności, intencją spółki jest pozyskanie nowych inwestorów instytucjonalnych. 
Planowana emisja oraz wyłączenie prawa poboru uzasadnione jest koniecznością pozyskania 
środków finansowych dla Spółki od inwestorów niebędących dotychczas akcjonariuszami Spółki. 
Dotychczasowi akcjonariusze będą mogli nabywać akcje na zasadach ogólnych. 

Cena emisyjna akcji serii D zostanie ustalona przy uwzględnieniu poziomu kursu akcji Spółki w 
notowaniach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A w oparciu o prowadzone 
negocjacje z potencjalnymi inwestorami i wyniki procesu budowy „Księgi Popytu”, jeżeli będzie on 
przeprowadzony. 
Zarząd Spółki działając na mocy uchwały nr 4/2005 NWZA z dnia 12 stycznia 2005 roku oraz 
stosownie do § 7 ust. 3 Statutu wystąpił w dniu 25 kwietnia 2005 roku do Rady Nadzorczej z 
wnioskiem o wyrażenie zgody na wyłączenie prawa poboru.  

Rada Nadzorcza dnia 26 kwietnia 2005 podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na podjęcie przez Zarząd 
uchwały w sprawie emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru. Treść uchwały jest następująca:.  
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1. Na podstawie wniosku Zarządu, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na wyłączenie w całości 
prawa poboru w stosunku do emisji akcji serii D w liczbie 5.000.000 sztuk, emitowanych na 
podstawie uchwały Zarządu, w ramach kapitału docelowego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Rady Nadzorczej wyrażająca zgodę na podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji 
serii D z wyłączeniem prawa poboru stanowi Załącznik 8 zamieszczony w Rozdziale X niniejszego 
Prospektu. 

III.5 Data, od której akcje oferowane uczestniczą w dywidendzie 
Akcje Serii D będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2005 roku., to jest za rok obrotowy 
2005. Zwraca się uwagę, że decyzja o wypłacie dywidendy leży w wyłącznej kompetencji Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego podział zysku za dany rok obrachunkowy.  

III.6 Kryteria i warunki, jakie muszą spełniać osoby uprawnione, w 
przypadku programu motywacyjnego 

Z akcjami oferowanymi nie jest związany żaden program motywacyjny. 

III.7 Prawa i obowiązki wynikające z oferowanych papierów wartościowych 
Informacje zawarte w punkcie 7 Rozdziału III Prospektu Udostępnionego i jego wszystkich 
podpunktach nie uległy zmianie. 

III.8 Opodatkowanie dochodów z oferowanych papierów wartościowych 
Informacje zawarte w punkcie 8 Rozdziału III Prospektu Udostępnionego i jego wszystkich 
podpunktach nie uległy zmianie. 

III.9 Umowy dotyczące subemisji usługowej lub inwestycyjnej 
Emitent nie zawarł i nie zamierza zawrzeć umów subemisji usługowej związanych z emisją Akcji Serii 
D. W przypadku podjęcia decyzji o zawarciu umowy o subemisję inwestycyjną, Emitent przekaże 
informacje w tym zakresie w trybie Raportu Bieżącego.  

III.10 Umowy dotyczące emisji kwitów depozytowych 
W związku z emisją Akcji Serii D Emitent nie zawarł i nie planuje zawrzeć umowy określonej w art. 96 
Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. 

III.11 Zasady dystrybucji Akcji Serii D 

Przedmiot publicznej oferty 
Przedmiotem publicznej oferty jest 5.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii D, o jednostkowej 
wartości nominalnej 1 PLN. Maksymalna liczba oferowanych Akcji Serii D nie ulegnie zmianie. 

Akcje Serii D są oferowane w ramach następujących transz: 

1) Transza Indywidualna, 
2) Transza Instytucjonalna. 

Wstępna liczba Akcji Serii D oferowanych w ramach Transzy Instytucjonalnej wynosi 4.000.000 (cztery 
miliony). Wstępna liczba Akcji Serii D oferowanych w ramach Transzy Indywidualnej wynosi 1.000.000 
(jeden milion). Emitent zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięcia Akcji Serii D pomiędzy 
obydwiema transzami przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Serii D. W takim 
przypadku ostateczna liczba Akcji Serii D oferowanych w poszczególnych transzach zostanie ustalona 
przez Emitenta i zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie Raportu Bieżącego nie później, 
niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Serii D. Emitent zastrzega 
sobie prawo do dokonania przesunięcia Akcji Serii D pomiędzy obydwiema transzami także po 
zakończeniu przyjmowania zapisów, na zasadach określonych w punkcie III.11.8 niniejszego 
Prospektu. W trakcie trwania zapisów liczba Akcji oferowanych w ramach poszczególnych transz nie 
ulegnie zmianie. 
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Podmiot oferujący Akcje Serii D w publicznym obrocie 
Podmiotem oferującym w publicznym obrocie Akcje Serii D jest: 
Dom Maklerski POLONIA NET S.A. 
UL. Floriańska 55, 
31-019 Kraków 
tel. (+48 12) 422 31 00 
fax. (+48 12) 411 17 66 
e-mail: biuro@polonia.com.pl 
www.polonia.com.pl 

Osoby uprawnione do objęcia Akcji Serii D 
Podmiotami uprawnionymi do obejmowania Akcji Serii D w Transzy Indywidualnej są osoby fizyczne, 
osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci 
jak i nierezydenci, w rozumieniu Prawa Dewizowego. 
Podmiotami uprawnionymi do obejmowania Akcji Serii D w Transzy Instytucjonalnej są: 

1) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości 
prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci, w rozumieniu Prawa Dewizowego, 

2) zarządzający cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, w imieniu osób, których 
rachunkami zarządzają i na rzecz których mają zamiar nabyć Akcje Serii D. 

Inwestorzy, będący nierezydentami, w rozumieniu Prawa Dewizowego, zamierzający nabyć Akcje 
Serii D, winni zapoznać się z odpowiednimi postanowieniami prawa, obowiązującymi w kraju 
pochodzenia. 

Terminy związane z subskrypcją Akcji Serii D 
Najpóźniej na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem publicznej subskrypcji Emitent w porozumieniu z 
Oferującym, ustali i poda do publicznej wiadomości, w trybie Raportu Bieżącego, Przedział Cenowy. 

Otwarcie publicznej subskrypcji Akcji Serii D nastąpi w dniu 5 lipca 2005r. 

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Serii D nastąpi w dniu 5 lipca 2005 r. 

Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Serii D nastąpi w dniu 11 lipca 2005 r.  

Dokonanie wstępnego przydziału Akcji Serii D za pośrednictwem systemu informatycznego Giełdy 
nastąpi w dniu 12 lipca 2005 r. 

Ustalenie Ceny Emisyjnej Akcji Serii D i podanie jej do publicznej wiadomości nastąpi w dniu 12 lipca 
2005 r. 

Zakończenie przyjmowania wpłat na Akcje Serii D, oferowane w ramach Transzy Instytucjonalnej 
nastąpi w dniu 15 lipca 2005 r. 

Zamknięcie publicznej subskrypcji Akcji Serii D nastąpi w dniu 15 lipca 2005 r. 

Dokonanie ostatecznego przydziału Akcji Serii D nastąpi w dniu 15 lipca 2005 r. 

Spółka zastrzega sobie prawo do dokonania, w porozumieniu z Oferującym, zmiany któregokolwiek z 
terminów wskazanych powyżej. Informacja o ewentualnej zmianie powyższych terminów zostanie 
podana do publicznej wiadomości w trybie Raportu Bieżącego, przed upływem terminów pierwotnych, 
wskazanych powyżej. 

Terminy składania zapisów nie mogą zostać skrócone. Emitent może podjąć decyzję o wydłużeniu 
terminu przyjmowania zapisów na Akcje Serii D w obydwu transzach bądź w jednej z nich. W takim 
przypadku, informacja o wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów zostanie podana do publicznej 
wiadomości w trybie Raportu Bieżącego, przed upływem pierwotnych terminów zakończenia 
przyjmowania zapisów w ramach właściwej transzy, bądź w obu transzach.  

Zasady składania zapisów na Akcje Serii D 

III.11.1.1 Termin składania zapisów 
Z zastrzeżeniem postanowień pkt. III.11.4 niniejszego Prospektu, zapisy będą przyjmowane w ramach 
obydwu Transz w dniach od 5 do 11 lipca 2005r.  
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III.11.1.2 Miejsce składania zapisów 
Zapisy na Akcje Serii D w ramach obu transz będą przyjmowane w punktach obsługi klientów 
Oferującego oraz innych podmiotów, wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego, 
zorganizowanego przez Oferującego. Pełna lista podmiotów wchodzących w skład konsorcjum i pełna 
lista punktów obsługi klientów, przyjmujących zapisy na Akcje Serii D w ramach obydwu transz, 
stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Prospektu. 

W związku z faktem, iż wstępny przydział Akcji Serii D nastąpi za pośrednictwem systemu 
informatycznego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., inwestor musi posiadać 
rachunek papierów wartościowych w domu maklerskim, w którym składa zapis na Akcje Serii D. W 
przypadku, gdy rachunek papierów wartościowych inwestora zamierzającego złożyć zapis na Akcje 
Serii D jest prowadzony przez bank prowadzący rachunki papierów wartościowych, zapis powinien 
zostać złożony zgodnie z zasadami składania zleceń przez klientów banku prowadzącego rachunki 
papierów wartościowych. 

III.11.1.3 Procedura składania zapisów w Transzy Indywidualnej 
Minimalna liczba Akcji Serii D określona w zapisie subskrypcyjnym, w ramach Transzy Indywidualnej 
wynosi 1. Maksymalna liczba Akcji Serii D określona w zapisie subskrypcyjnym, w ramach Transzy 
Indywidualnej, nie może być wyższa niż liczba Akcji Serii D oferowana w ramach tej transzy. W 
przypadku współwłasności rachunku papierów wartościowych, każdy ze współwłaścicieli jest 
uprawniony do złożenia odrębnego zapisu subskrypcyjnego na nie więcej Akcji Serii D, niż wynosi ich 
maksymalna liczba, oferowana w ramach tej transzy. Zapis lub zapisy złożone przez jednego 
inwestora, a opiewające w sumie na liczbę akcji większą niż liczba Akcji Serii D oferowana w ramach 
Transzy Indywidualnej, są traktowane jako zapis na liczbę Akcji równą liczbie wszystkich Akcji Serii D 
oferowanych w ramach tej transzy.. 

Inwestor, który podpisał umowę z podmiotem przyjmującym zapisy na Akcje Serii D, umożliwiającym 
składanie dyspozycji za pośrednictwem Internetu, telefonu, faksu bądź przy wykorzystaniu innych 
środków technicznych, mogą składać zapisy na Akcje Serii D za ich pośrednictwem, podając 
wszystkie dane, niezbędne do złożenia zapisu na Akcje Serii D, zgodnie z poniższymi 
postanowieniami niniejszego punktu Prospektu. 

Zapisy na Akcje Serii D będą przyjmowane w formie i zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym 
domu maklerskim, przyjmującym zapisy, jednakże nie mogą one być sprzeczne z zasadami, 
określonymi w niniejszym punkcie. W szczególności osoba dokonująca zapisu w imieniu Inwestora 
winna w ustalony w umowie z domem maklerskim sposób uwiarygodnić się jako reprezentant 
Inwestora, przedstawiając stosowne dokumenty 
Zapisy na Akcje Serii D składane w ramach Transzy Indywidualnej: 

1) muszą zawierać maksymalną cenę, po jakiej dany inwestor jest gotów objąć Akcje Serii D, 
przy czym cena ta musi się zawierać w Przedziale Cenowym oraz musi być podana z 
zaokrągleniem zgodnym z obowiązującym na rynku akcji GPW krokiem notowań,  

2) są bezwarunkowe; 
3) nie mogą zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń; 
4) mogą być anulowane w okresie ich przyjmowania, określonym w punkcie III.11.5.1. 

niniejszego Prospektu. 
Złożenie przez inwestora zapisu na Akcje Serii D jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego 
treści Statutu Emitenta i warunków publicznej oferty, a także z potwierdzeniem, że zapoznał się z 
treścią niniejszego Prospektu. 
W związku z faktem, iż wstępny przydział Akcji Serii D nastąpi za pośrednictwem systemu 
informatycznego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., inwestor musi posiadać 
rachunek papierów wartościowych w domu maklerskim, w którym składa zapis na Akcje Serii D oraz 
posiadać środki pieniężne, w złotych polskich, w kwocie stanowiącej iloczyn liczby subskrybowanych 
Akcji Serii D oraz maksymalnej ceny, wskazanej w treści zapisu, o której mowa w p. 1) powyżej, które 
zostaną zablokowane w chwili składania zapisu na Akcje Serii D. Jeżeli podmiot przyjmujący zapisy 
na Akcje Serii D pobiera prowizję brokerską od zapisów na Akcje Serii D, inwestor musi dodatkowo 
dysponować środkami pieniężnymi, niezbędnymi do opłacenia prowizji brokerskiej. 
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Zapisy na Akcje Serii D, złożone przez inwestorów, będą podstawą do wystawienia przez właściwy 
dom maklerski odpowiednich zleceń „kupna” Akcji Serii D, w terminie wskazanym w pkt. III.11.5.1. 
niniejszego Prospektu, wprowadzanych do systemu informatycznego Giełdy. 
Podmioty przyjmujące zapisy na Akcje Serii D są uprawnione do pobierania, od inwestorów, prowizji 
brokerskiej od zrealizowanych zapisów na Akcje Serii D. 
Właściwa identyfikacja inwestorów, składających zapisy na Akcje Serii D, wraz z weryfikacją 
niezbędnych dokumentów, należy tylko i wyłącznie do podmiotów przyjmujących powyższe zapisy. 

III.11.1.4 Procedura składania zapisów w Transzy Instytucjonalnej 
Minimalna liczba Akcji Serii D określona w zapisie subskrypcyjnym, w ramach Transzy Instytucjonalnej 
wynosi 20.000 (dwadzieścia tysięcy). Maksymalna liczba Akcji Serii D określona w zapisie 
subskrypcyjnym, w ramach Transzy Instytucjonalnej, nie może być wyższa niż liczba Akcji Serii D 
oferowanych w ramach tej transzy. Łączna liczba Akcji Serii D wskazana w zapisach jednego 
inwestora nie może być większa niż liczba Akcji Serii D, oferowana w ramach Transzy 
Instytucjonalnej. Zapis lub zapisy złożone przez jednego inwestora, a opiewające w sumie na liczbę 
akcji większą niż liczba Akcji Serii D oferowana w ramach Transzy Indywidualnej, są traktowane jako 
zapis na liczbę Akcji równą liczbie wszystkich Akcji Serii D oferowanych w ramach tej transzy. 
Inwestor, który podpisał umowę z podmiotem przyjmującym zapisy na Akcje Serii D, umożliwiającym 
składanie dyspozycji za pośrednictwem Internetu, telefonu, faksu bądź przy wykorzystaniu innych 
środków technicznych, mogą składać zapisy na Akcje Serii D za ich pośrednictwem, podając 
wszystkie dane, niezbędne do złożenia zapisu na Akcje Serii D, zgodnie z poniższymi 
postanowieniami niniejszego punktu Prospektu. 
Zapisy na Akcje Serii D będą przyjmowane w formie i zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym 
domu maklerskim, przyjmującym zapisy, jednakże nie mogą one być sprzeczne z zasadami, 
określonymi w niniejszym Prospekcie. 
Zapisy na Akcje Serii D składane w ramach Transzy Instytucjonalnej: 

1) muszą zawierać maksymalną cenę, po jakiej dany inwestor jest gotów objąć Akcje Serii D, 
przy czym cena ta musi się zawierać w Przedziale Cenowym oraz musi być podana z 
zaokrągleniem zgodnym z obowiązującym na rynku akcji GPW krokiem notowań,  

2) muszą zawierać numer faksu, na który zostanie wysłane Wezwanie do Opłacenia Zapisu Akcji 
Serii D; 

3) powinny zawierać numer rachunku bankowego subskrybenta, na który zostanie zwrócona 
wpłata w przypadku nie dojścia emisji akcji serii D do skutku, 

4) są bezwarunkowe; 
5) nie mogą zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń; 
6) mogą być anulowane w okresie ich przyjmowania, określonym w punkcie III.11.5.1. 

niniejszego Prospektu. 
Złożenie przez inwestora zapisu na Akcje Serii D jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego 
treści Statutu Emitenta i warunków publicznej oferty, a także z potwierdzeniem, że zapoznał się z 
treścią niniejszego Prospektu. 
 
Złożenie przez inwestora zapisu na Akcje Serii D w ramach Transzy Instytucjonalnej jest 
równoznaczne z zaciągnięciem zobowiązania opłacenia tego zapisu na wezwanie Emitenta 
bądź podmiotu przyjmującego zapisy na Akcje w Transzy Instytucjonalnej. 
Opłacenie zapisu nastąpi zgodnie z następującymi postanowieniami: 

1) płatność nastąpi w terminie wskazanym w punkcie III.11.9.2. niniejszego Prospektu; 
2) Cena Emisyjna Akcji Serii D będzie równa lub niższa od ceny wskazanej przez inwestora w 

treści zapisu; 
3) liczba Akcji Serii D podlegająca opłaceniu będzie równa liczbie wskazanej w Liście 

Wstępnego Przydziału. 
 
W związku z faktem, iż wstępny przydział Akcji Serii D nastąpi za pośrednictwem systemu 
informatycznego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., inwestor musi posiadać 
rachunek papierów wartościowych w domu maklerskim, w którym składa zapis na Akcje Serii D lub w 
banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych.  
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Zapisy na Akcje Serii D, właściwie złożone przez inwestorów, będą podstawą do wystawienia przez 
właściwy dom maklerski odpowiednich zleceń „kupna” Akcji Serii D, wprowadzanych do systemu 
informatycznego Giełdy.  
Podmioty przyjmujące zapisy na Akcje Serii D są uprawnione do pobierania, od inwestorów, prowizji 
brokerskiej od zrealizowanych zapisów na Akcje Serii D. 
Właściwa identyfikacja inwestorów, składających zapisy na Akcje Serii D, wraz z weryfikacją 
niezbędnych dokumentów, należy tylko i wyłącznie do podmiotów przyjmujących powyższe zapisy. 
Podmioty przyjmujące zapisy na Akcje Serii D w ramach Transzy Instytucjonalnej, przekażą 
Oferującemu do godziny 10 dnia 12 lipca 2005r. zestawienie inwestorów, którzy złożyli zapisy na 
Akcje Serii D w ramach Transzy Instytucjonalnej, wraz z podaniem numerów faksów, na które zostaną 
wysłane powiadomienia inwestorów o dokonaniu wstępnego przydziału Akcji Serii D. 

III.11.1.5 Termin związania zapisem 
Subskrybent przestaje być związany zapisem jeżeli: 

 uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w wyniku emisji Akcji Serii D nie zostanie 
zgłoszona do Sądu Rejestrowego w ciągu sześciu miesięcy od dnia wydania decyzji o 
dopuszczeniu Akcji Serii D do publicznego obrotu; 

 postanowienie Sądu Rejestrowego, odmawiające zarejestrowania podwyższenia kapitału 
zakładowego Emitenta z tytułu emisji Akcji Serii D stanie się prawomocne; 

 zostanie ogłoszone niedojście do skutku emisji Akcji Serii D, z przyczyn wskazanych w treści 
punktu III.11.11 niniejszego Prospektu. 

 

III.11.1.6 Nieważność zapisu 
Zapis na akcje objęte Prospektem uznany będzie za nieważny w przypadku nieopłacenia w terminie 
zapisów na akcje w Transzy Instytucjonalnej, o czym szczegółowo mowa w punkcie III.11.9.2 poniżej. 
 

Ustalenie Ceny Emisyjnej Akcji Serii D 
Najpóźniej na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem publicznej subskrypcji Emitent w porozumieniu z 
Oferującym, ustali i poda do publicznej wiadomości, w trybie Raportu Bieżącego, Przedział Cenowy. 
Cena Emisyjna, zawierająca się w Przedziale Cenowym zostanie ustalona i podana do publicznej 
wiadomości w trybie art. 81 Prawa o Publicznym Obrocie, w dniu 12 lipca 2005r. 
Cena Emisyjna będzie jednakowa dla wszystkich oferowanych Akcji Serii D. 
Podstawowym kryterium ustalenia poziomu Ceny Emisyjnej będzie maksymalizacja wpływu środków 
pieniężnych do Spółki z tytułu wyemitowania Akcji Serii D. 
Cena Emisyjna zostanie ustalona w trakcie dokonywania wstępnego przydziału Akcji Serii D, o którym 
mowa w punkcie III.11.7, za pośrednictwem systemu informatycznego Giełdy, w dniu 12 lipca 2005 r.  

Wstępny przydział Akcji Serii D 
Wstępny przydział Akcji Serii D zostanie dokonany za pośrednictwem systemu informatycznego 
Giełdy w dniu 12 lipca 2005r.  

III.11.1.1 Wstępny przydział Akcji Serii D 
Na podstawie właściwie opłaconych zapisów na Akcje Serii D, członkowie konsorcjum 
dystrybucyjnego wystawią odpowiednie zlecenia „kupna” Akcji Serii D i wprowadzą je do systemu 
informatycznego Giełdy w dniu 12 lipca 2005 r. W dniu 12 lipca 2005 r. Oferujący wystawi 
odpowiednie zlecenie „sprzedaży” i spowoduje jego wprowadzenie do systemu informatycznego 
Giełdy.  
 
Z zastrzeżeniem postanowień punktu III.11.8. niniejszego Prospektu, wstępny przydział Akcji Serii D w 
obu Transzach zostanie dokonany według poniższych zasad. 
 
Ustalenie Ceny Emisyjnej Akcji Serii D nastąpi w taki sposób, aby wpływy osiągnięte przez Emitenta w 
wyniku publicznej emisji Akcji Serii D były jak najwyższe.  
W szczególności: 
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1. jeżeli liczba Akcji, na które złożono w obu Transzach zapisy z ceną równą górnej granicy 
Przedziału Cenowego przekroczy maksymalną liczbę Akcji oferowanych liczba akcji przydzielonych 
zostanie zredukowana. Redukcja liczby Akcji wstępnie przydzielonych w Transzy Indywidualnej będzie 
proporcjonalna i jednakowa dla wszystkich subskrybentów. W przypadku dokonania przesunięcia Akcji 
pomiędzy Transzami, zostanie ono przeprowadzone na zasadach określonych w punkcie III.11.8. 
niniejszego Prospektu. Przydział akcji subskrybentom, którzy złożyli zapisy w Transzy Instytucjonalnej 
z ceną równą górnej granicy Przedziału Cenowego, będzie dokonany według uznania Emitenta. 
2. w przypadku gdy liczba Akcji, na które złożono w obu Transzach zapisy przekroczy maksymalną 
liczbę Akcji oferowanych, przy czym liczba zapisów na Akcje z ceną równą górnej granicy Przedziału 
Cenowego będzie mniejsza od maksymalnej liczby Akcji oferowanych - liczba akcji przydzielonych 
będzie równa liczbie akcji oferowanych, Cena Emisyjna będzie zawierać się w przedziale cenowym, 
wszystkie zapisy złożone w Transzy Indywidualnej z ceną wyższą od Ceny Emisyjnej zostaną 
zrealizowane w całości, a z ceną równą Cenie Emisyjnej – mogą zostać zrealizowane w całości, w 
części lub pozostać niezrealizowane. Przydział akcji subskrybentom, którzy złożyli zapisy w Transzy 
Instytucjonalnej z ceną wyższą od Ceny Emisyjnej lub jej równą, będzie dokonany według uznania 
Emitenta. 
3. jeżeli liczba Akcji, na które złożono zapisy w obu Transzach jest większą od  minimalnej liczby 
Akcji oferowanych, ale mniejsza od maksymalnej liczby Akcji oferowanych, Cena Emisyjna zostanie 
ustalona w sposób powodujący uzyskanie przez Emitenta maksymalnych wpływów z emisji Akcji Serii 
D, co oznacza, że Cena Emisyjna nie musi być równa dolnemu ograniczeniu Przedziału Cenowego i 
nie wszystkie prawidłowo subskrybowane Akcje będą przydzielone. 
 
Ułamkowe części Akcji Serii D nie będą wstępnie przydzielane. W przypadku nadsubskrypcji Akcje 
Serii D, które pozostaną nieprzydzielone po dokonaniu przydziału zgodnie z zasadą proporcjonalnej 
redukcji będą kolejno (po jednej) przydzielane począwszy od największych zapisów aż do 
najmniejszych, aż do całkowitego ich wyczerpania. 
 
Na podstawie powyższego wstępnego przydziału Akcji Serii D w ramach Transzy Instytucjonalnej, 
zostanie utworzona Lista Wstępnego Przydziału. 

III.11.1.2 Lista Wstępnego Przydziału 
Lista Wstępnego Przydziału zostanie utworzona przy zastosowaniu zasad wstępnego przydziału Akcji 
Serii D w ramach Transzy Instytucjonalnej, zgodnie z postanowieniami punktu III.11.7.1. niniejszego 
Prospektu. 
 
Lista Wstępnego Przydziału będzie zawierała: 

1) nazwę i siedzibę podmiotu, któremu wstępnie przydzielono Akcje Serii D w ramach Transzy 
Instytucjonalnej; 

2) liczbę wstępnie przydzielonych Akcji Serii D w ramach Transzy Instytucjonalnej; 
3) Cenę Emisyjną Akcji Serii D; 
4) numer faksu, na który należy wysłać danemu podmiotowi powiadomienie o dokonaniu 

wstępnego przydziału Akcji Serii D w ramach Transzy Instytucjonalnej; 
5) wskazanie podmiotu, wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego, za pośrednictwem 

którego został złożony zapis danego inwestora, umieszczonego na Liście Wstępnego 
Przydziału. 

 

Zmiana liczby Akcji Serii D oferowanych w poszczególnych Transzach po zakończeniu 
przyjmowania zapisów 
Po zakończeniu przyjmowania zapisów na Akcje Serii D, Emitent zastrzega sobie prawo do dokonania 
przesunięcia Akcji Serii D pomiędzy obydwoma Transzami, za wyjątkiem przypadku, w którym 
przesunięcie to miałoby spowodować redukcję bądź zwiększenie redukcji zapisów na Akcje Serii D w 
ramach Transzy Indywidualnej, w stosunku do wyników wstępnego przydziału Akcji Serii D w ramach 
tej transzy, dokonanych na zasadach określonych w punkcie III.11.7. niniejszego Prospektu. 
Dokonanie i wielkość przesunięcia będzie uzależniona od poziomu popytu na Akcje Serii D w ramach 
poszczególnych transz,  i będzie dopuszczalne wyłącznie w przypadku, gdy popyt na Akcje Serii D w 
ramach danej transzy, przy ustalonej Cenie Emisyjnej, będzie niższy, niż liczba Akcji Serii D 
zaoferowana w ramach tej transzy. Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Serii D przydzielanych w 
ramach poszczególnych transz zostanie podana do publicznej wiadomości następnego dnia 
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roboczego po dniu zakończenia przyjmowania zapisów, w trybie określonym w treści art. 81 Prawa o 
Publicznym Obrocie. 
Na Emitencie nie ciąży obowiązek równoważenia popytu na Akcje Serii D oferowane w ramach 
poszczególnych transz. 

Wpłaty na Akcje Serii D  

III.11.1.1 Zasady dokonywania wpłat w Transzy Indywidualnej  
Wpłaty inwestorów na Akcje Serii D muszą zostać dokonane na rachunki prowadzone przez podmioty 
przyjmujące zapisy od danych inwestorów. 
Podmiot przyjmujący zapisy na Akcje Serii D jest uprawniony do pobierania od inwestorów prowizji 
brokerskiej. 
Kwota środków pieniężnych, stanowiąca iloczyn liczby subskrybowanych Akcji Serii D w ramach 
Transzy Indywidualnej oraz ceny, wskazanej w treści zapisu, powiększona o ewentualną prowizję 
podmiotu przyjmującego zapisy, zostanie zablokowana na rachunku inwestora, prowadzonym przez 
podmiot przyjmujący zapis na Akcje Serii D, w chwili składania zapisu na Akcje Serii D. 
Kwota środków pieniężnych, stanowiąca iloczyn liczby Akcji Serii D, przydzielonych danemu 
subskrybentowi, oraz Ceny Emisyjnej Akcji Serii D, powiększona o ewentualną prowizję podmiotu 
przyjmującego zapisy, zostanie wyksięgowana z ww. rachunku danego inwestora pierwszego dnia 
roboczego po dniu dokonania ostatecznego przydziału Akcji Serii D. 
Różnica, pomiędzy zablokowaną kwotą środków pieniężnych oraz wyksięgowaną kwotą środków 
pieniężnych, zostanie odblokowana i pozostanie na rachunku inwestora. 
Wpłata w pełnej wysokości musi zostać dokonana najpóźniej w momencie składania zapisu. 
Przez wpłatę w pełnej wysokości rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby Akcji Serii D objętych 
zapisem w ramach Transzy Indywidualnej i ich ceny, wskazanej w treści zapisu na Akcje Serii D, 
zawierającej się w Przedziale Cenowym, powiększona o ewentualną prowizję podmiotu przyjmującego 
zapisy. 

III.11.1.2 Zasady dokonywania wpłat w Transzy Instytucjonalnej 
Podstawą do dokonania wpłat na Akcje Serii D oferowane w ramach Transzy Instytucjonalnej będą 
Wezwania do Opłacenia Zapisów, kierowane do inwestorów przez  podmioty przyjmujące zapisy na 
Akcje w Transzy Instytucjonalnej. 
Do godziny 1200 dnia 13 lipca 2005r. podmiot przyjmujący zapisy na Akcje w Transzy Instytucjonalnej  
skieruje do inwestorów, którym wstępnie przydzielono Akcje Serii D, wskazanych w treści Listy 
Wstępnego Przydziału, Wezwania do Opłacenia Zapisów, które w szczególności będą zawierały: 

1) liczbę Akcji Serii D, na jaką został złożony zapis; 
2) wstępnie przydzieloną liczbę Akcji Serii D; 
3) Cenę Emisyjną Akcji Serii D; 
4) łączną kwotę środków pieniężnych, która podlega wpłacie w związku ze wstępnie 

przydzielonymi Akcjami Serii D; 
5) nazwę i numer rachunku podmiotu przyjmującego zapisy na Akcje w Transzy Instytucjonalnej, 

na który należy dokonać wpłaty; 
6) termin płatności, rozumiany jako ostateczny dzień i godzinę uznania rachunku, o którym mowa 

w podpunkcie 5) z tytułu wpłaty dokonanej przez inwestora. 
Z zastrzeżeniem postanowień punktu III.11.8. niniejszego Prospektu, łączna liczba wstępnie 
przydzielonych Akcji Serii D nie może przekroczyć liczby tychże Akcji, oferowanych w ramach Transzy 
Instytucjonalnej oraz liczby Akcji Serii D, na którą opiewał dany zapis. 
Termin płatności, o którym mowa w punkcie 6) powyżej, upływa w dniu 15 lipca 2005 roku 
Wpłaty na Akcje Serii D oferowanych w ramach Transzy Instytucjonalnej, dokonuje się w PLN, w 
formie przelewu na rachunek podmiotu przyjmującego zapisy na Akcje w Transzy Instytucjonalnej  
wskazany w Wezwaniu do Opłacenia Zapisów.  
W przypadku podmiotów, którym wstępnie przydzielono Akcje Serii D i które zostały wezwane, przez 
podmiot przyjmujący zapisy na Akcje w Transzy Instytucjonalnej , do opłacenia zapisu, wpłata w 
pełnej wysokości musi być dokonana najpóźniej w terminie wskazanym w treści Wezwania do 
Opłacenia Zapisu na Akcje Serii D (w dniu 15 lipca 2005 r.). Wpłatę uważa się za dokonaną w 
przypadku wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek podmiotu przyjmującego zapisy na Akcje w 
Transzy Instytucjonalnej . Przez wpłatę w pełnej wysokości rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby 
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Akcji Serii D wskazanej w Wezwaniu do Opłacenia Zapisu, równej liczbie wskazanej w treści Listy 
Wstępnego Przydziału i ich jednostkowej Ceny Emisyjnej. 
Niedokonanie wpłaty na Akcje Serii D w powyższym terminie powoduje unieważnienie zapisu. 
Dokonanie wpłaty na Akcje Serii D w niepełnej wysokości w powyższym terminie, powoduje 
unieważnienie zapisu w całości. 
Podmiot przyjmujący zapisy na Akcje Serii D jest uprawniony do pobierania od inwestorów prowizji 
brokerskiej. Prowizja ta zostanie pobrana z rachunku danego inwestora po dokonaniu przydziału Akcji 
Serii D w ramach Transzy Instytucjonalnej. 
 

III.11.1.3 Obowiązki domu (biura) maklerskiego w związku z przyjmowaniem wpłat 
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu 
finansowego wartości majątkowych, pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o 
przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity - Dz. U. z 2003r. nr 153, poz. 1505) dom 
(biuro) maklerski przyjmujący dyspozycję (zlecenie) klienta do przeprowadzenia transakcji, której 
równowartość przekracza 15.000 EURO, ma obowiązek zarejestrować taką transakcję, również gdy 
jest ona przeprowadzana w drodze więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są 
one ze sobą powiązane. 
Dom maklerski przyjmujący dyspozycję lub zlecenie klienta do przeprowadzenia transakcji, której 
okoliczności wskazują, że wartości majątkowe mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych 
źródeł, ma obowiązek zarejestrować taką transakcję, bez względu na jej wartość i charakter. 
W celu wykonania obowiązku rejestracji domy maklerskie dokonują identyfikacji swoich klientów w 
każdym przypadku złożenia pisemnej, ustnej lub elektronicznej dyspozycji (zlecenia). 
Identyfikacja, o której mowa powyżej, obejmuje: 

1) w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli – ustalenie i zapisanie cech dokumentu 
stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość lub paszportu, a także imienia, 
nazwiska, obywatelstwa oraz adresu osoby dokonującej transakcji, a ponadto numeru PESEL w 
przypadku przedstawienia dowodu osobistego lub kodu kraju w przypadku przedstawienia 
paszportu, a w przypadku osoby, w imieniu lub na rzecz której jest dokonywana transakcja – 
ustalenie i zapisanie jej imienia, nazwiska oraz adresu; 

2) w przypadku osób prawnych – zapisanie aktualnych danych z wyciągu z rejestru sądowego lub 
innego dokumentu, wskazującego nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej, siedzibę i 
jej adres oraz aktualnego dokumentu, potwierdzającego umocowanie osoby przeprowadzającej 
transakcję do reprezentowania tej osoby prawnej, a także danych określonych w punkcie 1), 
dotyczących osoby reprezentującej; 

3) w przypadku jednostek organizacyjnych, niemających osobowości prawnej – zapisanie danych 
z dokumentu, wskazującego formę organizacyjną i adres jej siedziby, oraz dokumentu 
potwierdzającego umocowanie osób przeprowadzających transakcję do reprezentowania tej 
jednostki, a także danych określonych w punkcie 1), dotyczących osoby reprezentującej. 

Identyfikacja, o której mowa powyżej, dotyczy także beneficjentów transakcji i obejmuje ustalenie i 
zapisanie ich nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska oraz adresu, w zakresie, w jakim dane te dom 
maklerski może ustalić przy zachowaniu należytej staranności. 
Jeżeli z okoliczności transakcji wynika, że osoba jej dokonująca nie działa we własnym imieniu, dom 
maklerski powinien dążyć do zidentyfikowania podmiotów, w imieniu lub na rzecz których działa 
dokonujący transakcji. 
Domy maklerski przekazują Generalnemu Inspektorowi informacje o transakcjach zarejestrowanych 
zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej.  
Informacje objęte identyfikacją przechowywane są przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku 
następującego po roku, w którym dokonano ostatniego zapisu związanego z transakcją.  
Okolicznościami, które mogą spowodować uznanie danej transakcją za podejrzaną są w 
szczególności przypuszczenia, że transakcja: 

 może mieć cel sprzeczny z prawem; 
 jest bardzo skomplikowana, tj. cel któremu realizacji służy przeprowadzana transakcja może 

być osiągnięty w prostszy sposób, np. poprzez pojedynczą czynność zamiast kilku 
następujących po sobie, a trudno znaleźć jest logiczne uzasadnienie dla obranej przez strony 
skomplikowanej formy prawnej; 
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 budzi wątpliwości co do ekonomicznego celu, tj. trudno znaleźć jest ekonomiczne 
uzasadnienie dla transakcji; 

 dokonano wpłaty gotówkowej na rachunek klienta kwoty stanowiącej równowartość w złotych 
kwoty co najmniej 20,0 tys. PLN, 

 dokonano przeniesienia na rachunek papierów wartościowych klienta aktywów stanowiących 
równowartość w złotych kwoty co najmniej 20,0 tys. PLN, jeżeli nastąpiło ono w wyniku 
transakcji dokonanej poza rynkiem regulowanym w rozumieniu Prawa o Publicznym Obrocie 
Papierami Wartościowymi lub na rynku niepublicznym. 

III.11.1.4 Prawne skutki niedokonania w oznaczonym terminie wpłaty lub dokonania 
wpłaty w niepełnej wysokości  

W przypadku niedokonania w oznaczonym terminie zapłaty za subskrybowane akcje przez inwestora, 
który dokonał zapisu na Akcje Serii D i otrzymał Wezwanie do Opłacenia Zapisu, o którym mowa w 
punkcie 11.9.2, Emitent może wystąpić w stosunku do niego z roszczeniami, zgodnie z przepisami 
kodeksu cywilnego.  

Ostateczny przydział Akcji Serii D 
Ostateczny przydział Akcji Serii D zostanie dokonany w dniu 15 lipca 2005 r.  W Transzy 
Indywidualnej Akcje zostaną przydzielone zgodnie z wynikiem wstępnego przydziału, o którym mowa 
w punkcie III.11.7.1 niniejszego Prospektu. W Transzy Instytucjonalnej akcje zostaną przydzielone 
wszystkim inwestorom, którzy zostali umieszczeni na Liście Wstępnego Przydziału, otrzymali 
Wezwanie do Opłacenia Zapisu i swój zapis opłacili. 

Niedojście do skutku emisji Akcji Serii D 

III.11.1.5 Warunki niedojścia emisji do skutku 
Emisja Akcji Serii D nie dojdzie do skutku jeżeli: 
1) uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w wyniku emisji Akcji Serii D nie zostanie 

zgłoszona do Sądu Rejestrowego w ciągu sześciu miesięcy od dnia wydania decyzji o 
dopuszczeniu Akcji Serii D do publicznego obrotu, lub 

2) ewentualne postanowienie Sądu Rejestrowego, odmawiające zarejestrowania podwyższenia 
kapitału zakładowego Emitenta z tytułu emisji Akcji Serii D stanie się prawomocne, lub 

3) w terminie określonym w Prospekcie nie zostanie właściwie subskrybowane i opłacone 
przynajmniej 400.000 Akcji Serii D, lub 

 

III.11.1.6 Sposób ogłoszenia o niedojściu emisji do skutku 
W przypadku niedojścia do skutku emisji Akcji Serii D, Emitent poinformuje o tym fakcie w formie i 
trybie raportu bieżącego, zgodnie z postanowieniami art. 81 ust. 1 pkt. 3) oraz ust. 2 Prawa o 
Publicznym Obrocie, niezwłocznie po zajściu zdarzenia, o którym mowa w punkcie III.11.11.1. 
powyżej. 

III.11.1.7 Sposób i termin zwrotu wpłaconych kwot 
W przypadku niedojścia do skutku emisji Akcji Serii D, nastąpi zwrot kwot wpłaconych tytułem 
zapisów. Zwrot dokonanych wpłat nastąpi:  
− w Transzy Indywidualnej – poprzez uznanie rachunku pieniężnego, z którego zostało dokonane 

opłacenie, 
− w Transzy Instytucjonalnej - poprzez dokonanie przelewu środków pieniężnych na rachunek 

wskazany przez inwestora w treści formularza zapisu,  
w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia o niedojściu emisji do skutku, bez jakichkolwiek 
odsetek lub odszkodowań. 
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Ogłoszenie o dojściu do skutku emisji Akcji Serii D 
W przypadku dojścia do skutku emisji Akcji Serii D, Emitent poinformuje o tym fakcie w formie i trybie 
raportu bieżącego, zgodnie z postanowieniami art. 81 ust. 1 pkt. 3) oraz ust. 2 Prawa o Publicznym 
Obrocie, niezwłocznie po zamknięciu subskrypcji Akcji Serii D. 

Odwołanie lub odstąpienie od przeprowadzenia subskrypcji Akcji Serii D 
Do dnia rozpoczęcia publicznej subskrypcji, Emitent może odwołać publiczną subskrypcję Akcji Serii D 
lub zdecydować o jej przeprowadzeniu w innym terminie w sytuacji gdy wystąpią nagłe i 
nieprzewidziane wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju lub świata, które zdaniem 
Emitenta mogą mieć istotny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju lub dalszą działalność 
Emitenta, w tym w szczególności na prognozy i zapewnienia przez niego przedstawione. 

O odwołaniu lub zmianie terminów publicznej subskrypcji Akcji Serii D Emitent niezwłocznie 
poinformuje w formie i trybie raportu bieżącego zgodnie z przepisami art. 81 ust. 1 pkt. 3) oraz ust. 2 
Prawa o Publicznym Obrocie. 

Rynek regulowany, na który Emitent planuje wprowadzić Akcje Serii D do wtórnego 
obrotu 
Emitent zamierza wprowadzić Akcje Serii D do wtórnego publicznego obrotu na rynku podstawowym 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emitent dołoży wszelkich starań, aby nastąpiło to 
jak najszybciej. Celem Emitenta jest wprowadzenie Akcji Serii D do wtórnego obrotu w terminie 4 
tygodni od zakończenia publicznej subskrypcji Akcji Serii D oraz wprowadzenie do notowań Praw Do 
Akcji Serii D (PDA) w terminie 7 dni od daty zamknięcia publicznej subskrypcji Akcji Serii D. PDA są 
zbywalnymi prawami majątkowymi mającymi charakter papieru wartościowego w rozumieniu art. 3 
Prawa o Publicznym Obrocie 
Niezwłocznie po dokonaniu ostatecznego przydziału Akcji Serii D Emitent złoży do KDPW wniosek o 
rejestrację PDA. Równocześnie Emitent złoży wniosek do Zarządu GPW o wprowadzenie PDA do 
notowań. Po dokonaniu rejestracji w KDPW PDA zostaną zapisane na rachunkach inwestorów. PDA 
należne inwestorom, którzy dokonali zapisów w Transzy Instytucjonalnej i nie złożyli dyspozycji 
deponowania Akcji Serii D będą zapisane w rejestrze Sponsora Emisji. 
PDA będą mogły być notowane na GPW najwcześniej w dniu następującym po dniu, w którym zostały 
zapisane na rachunkach inwestorów.  
Niezwłocznie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji Akcji 
Serii D przez sąd Emitent wystąpi do KDPW z wnioskiem o zawarcie umowy o ich rejestrację w 
depozycie, a także wystąpi z wnioskiem do GPW o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do 
obrotu. 
Zarząd GPW w porozumieniu z Emitentem i po uzgodnieniu z KDPW określi datę ostatniego 
notowania PDA. W dniu, w którym odbędzie się sesja giełdowa następująca po sesji, na której PDA 
były notowane po raz ostatni, nastąpi zapisanie Akcji Serii D na rachunkach inwestorów zgodnie z 
saldem PDA na koniec ostatniego dnia notowań PDA, to jest jedna Akcja Serii C za jedno PDA.  
 

Finansowanie przez Emitenta nabycia lub objęcia Akcji Serii D 
Emitent nie będzie udzielał pożyczek, zabezpieczeń, zaliczkowych wypłat, jak również w innej formie, 
bezpośrednio bądź pośrednio, nie będzie finansował nabycia lub objęcia Akcji Serii D. 
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Rozdział IV DANE O EMITENCIE 

 

IV.1 EMITENT 
Firma  Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna  

Firma skrócona  Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 

Kraj siedziby  Polska 

Siedziba Gdańsk 

Adres  ul. Wileńska 44, 80-215 Gdańsk  

Telefon (0 58) 524 15 15 

Faks  (0 58) 524 15 25 

Adres poczty elektronicznej  swissmed@swissmed.com.pl  

Adres strony internetowej  www.swissmed.com.pl  

REGON 191244745 

NIP  583-21-06-510 

Emitent posiada zarejestrowany jeden oddział działający pod firmą Swissmed Centrum Zdrowia 
Spółka Akcyjna Oddział w Gdańsku, ul. Szafarnia 10, 80 -755 Gdańsk, Polska.  

Według aktualnego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zakres działalności Emitenta obejmuje 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 

1. Ochrona zdrowia i opieka społeczna [PKD 85],  
2. Działalność wydawnicza [PKD 22.1],     
3. Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych [PKD --
33.10],  
4. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie [PKD 51.1], 
5. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych [PKD 51.46], 
6. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów-- 
toaletowych [PKD 52.3],  
7. Hotele i restauracje [PKD 55], 
8. Pozostałe pośrednictwo finansowe [PKD 65.2 
9. Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i z ubezpieczeniami [PKD 
67],  
10. Obsługa nieruchomości [PKD 70],  
11. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń [PKD 71.34], 
12. Nauka [PKD 73], 
13. Szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia [PKD 80.4].  
14. Pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej [PKD 74] z 
wyjątkiem działalności prawniczej (74.14). 

 

IV.2 CZAS TRWANIA EMITENTA  
Czas trwania Emitenta jest nieoznaczony. 

IV.3 POPRZEDNIE FORMY PRAWNE EMITENTA  
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 
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IV.4 PRZEPISY PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁ UTWORZONY 
EMITENT 

W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 

IV.5 SĄD REJESTROWY  
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 

IV.6 OPIS HISTORII EMITENTA  

Założyciele Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 

Historia Emitenta 
W okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego zaszły następujące istotne zdarzenia: 
 
Kluczowym momentem w historii firmy było oddanie do użytku własnego wielofunkcyjnego szpitala w 
Gdańsku. W chwili otwarcia placówki, w kwietniu 2004 r. działała jedna sala operacyjna oraz jeden 
dwunastołóżkowy oddział. W następnych miesiącach przekazywano do użytku kolejne fragmenty 
obiektu. W lipcu 2004 uruchomiono główny blok operacyjny i dwa nowe oddziały łóżkowe, co 
stanowiło formalne zakończenie procesu inwestycyjnego. Równolegle z uruchomieniem technicznym 
rozszerzono zakres usług oferowanych w szpitalu. Ostatnim znaczącym oddziałem uruchomionym w 
pełnym wymiarze w grudniu 2004 r. był oddział kardiologii inwazyjnej z pracownią hemodynamiki, co 
umożliwiło szpitalowi wpisanie się w plan zabezpieczenia medycznego regionu w zakresie tzw. dyżuru 
zawałowego. Obecnie szpital pełni ostre dyżury w zakresie kardiologii inwazyjnej i chirurgii 
naczyniowej. Emitent jest obecnie jednym z trzech ośrodków w Trójmieście, który posiada możliwości 
realizacji tego typu procedur.  
 
W związku z rozbudową szpitala oraz przeniesieniem do niego centrum działalności, dnia 20 stycznia 
2005 r. zgodnie z uchwałą Zarządu nr 1/2005 nastąpiła zmiana adresu siedziby Emitenta z adresu 
przychodni: Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5, na adres szpitala: Gdańsk ul. Wileńska 44. 
 
Od początku 2005 r. Emitent sukcesywnie zwiększał wartość zakontraktowanych umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. W styczniu uzyskano nowe 
kontrakty z NFZ w zakresie chirurgii naczyń i kardiologii inwazyjnej, w marcu otrzymano kontrakt na 
chirurgię jednodniową dzieci oraz ginekologię jednodniową. Stopniowo zwiększano także kontrakty w 
zakresie specjalistyki. Sukcesywnie przyrasta ilość pacjentów zapisanych do lekarza pierwszego 
kontaktu w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. 
 
Emitent prowadzi politykę poszerzania działalności o kolejne dziedziny opieki medycznej. W kwietniu 
2005 r. Emitent uruchomił laboratorium genetyczne oferujące diagnostykę chorób nowotworowych, 
genetycznych, diagnostykę mikroorganizmów, nieinwazyjne badania prenatalne oraz ustalanie 
ojcostwa i pokrewieństwa. Ponadto rozpoczęto przeprowadzanie zabiegów ortopedii dużych stawów, 
ambolizacji mięśniaków macicy (jako drugi ośrodek w Polsce), chirurgii plastycznej oraz chirurgii 
otyłości (bariatrycznej) m.in. operacje zmniejszenia żołądka. 
 
Koncepcja organizacyjna oraz wyposażenie szpitala stwarza szerokie możliwości dla realizacji 
różnorodnych procedur zabiegowych. Grono wykwalifikowanych lekarzy z wieloletnim 
doświadczeniem zabiegowym współpracujących z Emitentem tworzy zaplecze kadrowe dla 
działalności szpitala.  
Na dzień sporządzenia Prospektu nie ma już ryzyka inwestycyjnego towarzyszącego budowie i 
uruchomieniu szpitala. 
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IV.7 RODZAJE I WARTOŚCI KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA  
Dane w niniejszym punkcie zostały przedstawione na dzień 31.12.2004 r.  
Tabela 1. Wysokość poszczególnych kapitałów własnych Spółki wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. (w tys. PLN)* 

Kapitał własny   
Kapitał zakładowy  13.811 
Należne lecz nie wniesione wpłaty na poczet kapitału zakładowego 0  
Kapitał zapasowy 11.015 
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny  4.568 
Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych (10.839) 
Wynik finansowy netto roku obrotowego (1.316) 

 

Kapitał zakładowy  
Kapitał zakładowy Emitenta jest tworzony zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych i 
Statutu Spółki. Zgodnie z art. 431 i 455 Kodeksu Spółek Handlowych kapitał zakładowy Spółki może 
być podwyższany i obniżany. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić w drodze 
emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w trybie: 

• zwykłego podwyższenia kapitału; 

• podwyższenia kapitału ze środków własnych; 

• kapitału docelowego; 

• kapitału warunkowego. 

Uchwały dotyczące podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego podejmuje Walne 
Zgromadzenie, za wyjątkiem sytuacji, w których na podstawie przepisów KSH uprawnionym do tego 
organem jest Zarząd. 

Kapitał zakładowy jest tworzony z wpłat akcjonariuszy w wysokości równej wartości nominalnej 
obejmowanych akcji.  

Na dzień 31 grudnia 2004 r. kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.811.262 złote (słownie: trzynaście 
milionów osiemset jedenaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote). 
Kapitał zakładowy dzieli się na 13.811.262 (słownie: trzynaście milionów osiemset jedenaście tysięcy 
dwieście sześćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, tj.: 
- 8.728.000 (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych 
serii A, o łącznej wartości nominalnej 8.728.000 zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia 
osiem tysięcy złotych), 
- 3.553.000 (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 
o łącznej wartości nominalnej 3.553.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące 
złotych). 
- 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 zł (słownie: jeden milion pięćset 
trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote). 

Zmiana wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Rejonowego tym zakresie odbyła się na podstawie 
postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 25 
października 2004 r., którym: 

• dokonano zmiany wysokości kapitału zakładowego z kwoty 10.258.262,- zł. (słownie: dziesięć 
milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote) na kwotę 13.811.262,- 
(słownie: trzynaście milionów osiemset jedenaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote); 
• zmieniono liczbę akcji wszystkich emisji z liczby 10.258.262 (słownie: dziesięć milionów dwieście 
pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcje na 13.811.262 (słownie: trzynaście 
milionów osiemset jedenaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcje; 
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• wykreślono kwotowe określenie części kapitału wpłaconego w kwocie 10.258.262,- zł. (słownie: 
dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote) i wpisano 
kwotowe określenie części kapitału wpłaconego w kwocie 13.811.262,- (słownie: trzynaście milionów 
osiemset jedenaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote); 

 
 

Należne lecz nie wniesione wpłaty na poczet kapitału zakładowego  
Na dzień 31 grudnia 2004 r. należne lecz nie wniesione wpłaty na poczet kapitału zakładowego nie 
wystąpiły. 

Kapitał zapasowy  
Sposób tworzenia kapitału zapasowego został opisany w analogicznym punkcie Prospektu 
Udostępnionego. 

Na dzień 31 grudnia 2004 r. kapitał zapasowy Emitenta był równy 11.015 tys. zł. 

Kapitał rezerwowy i inne kapitały  
Sposób tworzenia kapitału rezerwowego i innych kapitałów został opisany w analogicznym punkcie 
Prospektu Udostępnionego. 

Na dzień 31 grudnia 2004  r. kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny wynosił 4.568 tys. zł. Po dniu 31 
grudnia 2004 r. Walne Zgromadzenie nie podejmowało uchwał o wydatkowaniu środków z kapitału 
rezerwowego lub zasileniu kapitału rezerwowego, które mogłyby zmienić jego wysokość. 

Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych 
Na dzień 31 grudnia 2004 r. niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych Emitenta wynosił minus  

7.850,00 tys. zł. 

Wynik finansowy netto roku obrotowego  
W bilansie Emitenta sporządzonym na dzień 31 grudnia 2004 r. wynik finansowy netto roku 
obrotowego wynosił minus 2.989 tys. zł. 

IV.8 PODSTAWOWE ZASADY POLITYKI EMITENTA CO DO WYPŁATY 
DYWIDENDY W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT OBROTOWYCH ORAZ 
PLANOWANE ZASADY PROWADZENIA POLITYKI CO DO WYPŁATY 
DYWIDENDY W PRZYSZŁOŚCI W OKRESIE 3 LAT  

Polityka Emitenta co do wypłaty dywidendy w latach 2001 – 2004  
Z uwagi na realizację inwestycji Szpitala, Emitent w okresie 2001-2004 osiągał co roku ujemny wynik 
finansowy netto. Z tego względu wypłata dywidendy nie miała miejsca. 
 

Polityka Emitenta co do wypłaty dywidendy w okresie najbliższych 3 lat  
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 

 

Terminy podejmowania decyzji o wypłacie dywidendy 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 



ROZDZIAŁ IV. – DANE O EMITENCIE 
 

 36

Sposób ogłaszania informacji o odbiorze dywidendy 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 

Warunki odbioru dywidendy  
Treść niniejszego punktu zamieszczona w Prospekcie Udostępnionym zostaje uzupełniona o 
informacje zawarte poniżej. 
 
Zakres terminowy pomiędzy dniem dywidendy a terminem wypłaty dywidendy nie może być mniejszy 
niż 10 dni (§ 91 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW). Ponadto sama transakcja wypłaty 
dywidendy musi następować za pośrednictwem systemu depozytowego.  

 

Uprzywilejowanie akcji co do dywidendy  
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu 

IV.9 LICZBA I RODZAJ AKCJI TWORZĄCYCH KAPITAŁ ZAKŁADOWY  
 
Na dzień sporządzenia Prospektu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 13.811.262 tys. zł i dzieli się na 
13.811.262 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda z czego:  

- 8.728.000 (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych 
serii A, o łącznej wartości nominalnej 8.728.000 zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia 
osiem tysięcy złotych), objętych po cenie emisyjnej równej 1,00 zł. 
- 3.553.000 (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 
o łącznej wartości nominalnej 3.553.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące 
złotych), objętych po cenie emisyjnej równej 2,67 zł. 
- 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 zł (słownie: jeden milion pięćset 
trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote), objętych po cenie emisyjnej równej 2,80 zł. 
 
W wyniku wyemitowania i objęcia 9.500 Obligacji maksymalna wartość warunkowego podwyższenia 
kapitału zakładowego wynikającego z realizacji przez Obligatariuszy praw z wyemitowanych Obligacji  
wynosiła 3.553 tys. zł. Do dnia aktualizacji wszyscy nabywcy Obligacji złożyli Emitentowi oświadczenia 
o zamianie Obligacji na Akcje Serii B. Liczba Akcji Serii B przypadających na jedną Obligację wynosi 
374 sztuk. Cena emisyjna jednej Akcji Serii B wyniosła 2,67 zł. 

Zmiana wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Rejonowego w zakresie określenia wysokości i 
struktury podziału kapitału zakładowego na poszczególne serie akcji odbyła się na podstawie 
postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 25 
października 2004 r., 

Na mocy uchwały nr 3/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 
dnia 12 stycznia 2005 roku Zarząd Emitenta został upoważniony do podwyższenia kapitału 
zakładowego w ramach kapitału docelowego, który wynosi 5.000.000 zł. (pięć milionów złotych) w 
terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) lata. Uchwała nr 4/2005 upoważnia Zarząd do wyłączenia lub 
ograniczenia prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej. 

 

IV.10 NIEOPŁACONA CZĘŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO  
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu 
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IV.11 ZMIANY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO EMITENTA I JEGO 
POPRZEDNIKÓW PRAWNYCH  

Treść niniejszego punktu zamieszczona w Prospekcie Udostępnionym zostaje uzupełniona o 
informacje zawarte poniżej. 

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, z dnia 01.10.2004r.: 
• dokonano zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki z kwoty 8.728.000,- zł (słownie: osiem 
milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) na kwotę 10.258.262,- zł (słownie: dziesięć 
milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote);   
• zmieniono liczbę akcji wszystkich emisji z liczby 8.728.000 (słownie osiem milionów siedemset 
dwadzieścia osiem tysięcy) akcji  na 10.258.262 (słownie: dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt 
osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcje;  
• wykreślono kwotowe określenie części kapitału wpłaconego w kwocie 8.728.000,- zł (słownie: osiem 
milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) i wpisano 10.258.262,- zł (słownie: dziesięć 
milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote);  
• w dziale 1 rubryka 9 wpisano 1.530.262 (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście 
sześćdziesiąt dwie) akcje serii C.  

Ww. Postanowienie Sądu Rejonowego w Gdańsku zostało wydane przed złożeniem przez Emitenta 
wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego w związku ze złożeniem przez wszystkich  obligatariuszy 
oświadczeń o skorzystaniu z przysługującego im prawa do zamiany Obligacji na Akcje Serii B. 
Wynikające z tego faktu zmiany zostały wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym na mocy 
Postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 25 
października 2004 r., którym to: 

• dokonano zmiany wysokości kapitału zakładowego z kwoty 10.258.262,- zł. (słownie: dziesięć 
milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote) na kwotę 13.811.262,- 
(słownie: trzynaście milionów osiemset jedenaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote); 
• zmieniono liczbę akcji wszystkich emisji z liczby 10.258.262 (słownie: dziesięć milionów dwieście 
pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcje na 13.811.262 (słownie: trzynaście 
milionów osiemset jedenaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcje; 
• wykreślono kwotowe określenie części kapitału wpłaconego w kwocie 10.258.262,- zł. (słownie: 
dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote) i wpisano 
kwotowe określenie części kapitału wpłaconego w kwocie 13.811.262,- (słownie: trzynaście milionów 
osiemset jedenaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote); 

• w dziale 1 Rubryka 9 wpisano 3.553.000 (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące) 
nieuprzywilejowanych akcji serii B. 

 

Na dzień aktualizacji niniejszego Prospektu Akcjonariuszami posiadającym obecnie co najmniej 5% 
wszystkich akcji Emitenta są następujące osoby i podmioty:  

Akcjonariusz Procent głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Bruno Hangartner 62,22% 
Theo Frey East AG 10,80% 
Marek Alojzy Dochnal 9,99% 
Otwarty Fundusz Emerytalny DOM 5,07% 

 

Ceny emisyjne akcji Emitenta wynosiły:  
− Serii A  -  1,00 zł, 
− Serii B  -  2,67 zł, 
− Serii C  -  2,80 zł. 
 
Osoby lub grupy osób, które nabyły nie mniej niż 5% akcji Emitenta: 
− Bruno Hangartner.- 8 594 000 akcji serii A po cenie 1,00 zł, co stanowiło w chwili objęcia 98,46% w 

kapitale Emitenta, a obecnie stanowi 62,22%, 
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− Theo Frey East AG – 1 689 000 akcji serii B po cenie 2,67 zł, co w chwili nabycia stanowiło udział 
13,70% w kapitale Emitenta, a na dzień sporządzenia prospektu (czyli po rejestracji akcji serii C) 
stanowiłoby 12,19% w kapitale Emitenta, gdyby podmiot ten nie dokonał zbycia części posiadanych 
akcji, 

− Pan Marek Alojzy Dochnal – 1 496 000 akcji serii B po cenie 2,67 zł, które w chwili nabycia 
stanowiły udział 12,18% w kapitale Emitenta, a na dzień sporządzenia prospektu (po rejestracji 
akcji serii C) stanowiłoby 10,83% w kapitale Emitenta, gdyby ten akcjonariusz nie dokonał zbycia 
części posiadanych akcji.  

− Otwarty Fundusz Emerytalny DOM – 700.000 akcji serii C po cenie 2,80 zł, co stanowiło i stanowi 
5,07% akcji Emitenta. 

Wszyscy posiadacze Obligacji zamiennych serii A złożyli Emitentowi oświadczenia o zamianie 
Obligacji na Akcje Serii B i zamiana wszystkich 9.500 obligacji serii A na 3.553.000 akcji serii B 
została dokonana. 

IV.12 PRZEKSZTAŁCENIE SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W 
SPÓŁKĘ AKCYJNĄ 

W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu 

IV.13 WKŁADY NIEPIENIĘŻNE WNIESIONE DO SPÓŁKI  
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu 

IV.14 DODATKOWE WARUNKI, JAKIE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE PRZY 
ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ ZMIANACH PRAW 
WYNIKAJĄCYCH Z RÓŻNYCH RODZAJÓW AKCJI 

W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu 

IV.15 PRZEWIDYWANIA ZMIAN KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU 
REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY UPRAWNIEŃ Z OBLIGACJI 
ZAMIENNYCH NA AKCJE LUB Z OBLIGACJI  

 

Treść niniejszego punktu zamieszczona w Prospekcie Udostępnionym zostaje uzupełniona o 
informacje zawarte poniżej. 
 

Wszyscy obligatariusze  skorzystali z prawa do zamiany Obligacji na Akcje Serii B.  

Emitent nie emitował innych niż Obligacji serii A zamiennych na akcje, nie emitował też obligacji z 
prawem pierwszeństwa. 

IV.16 KAPITAŁ DOCELOWY  
Statut Emitenta w § 7.3  przewiduje upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału 
zakładowego w granicach kapitału docelowego do kwoty 5.000.000  zł. (pięciu milionów złotych).  

IV.17 AKCJE / ŚWIADECTWA UŻYTKOWE  
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu 
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IV.18 ŚWIADECTWA ZAŁOŻYCIELSKIE  
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu 

IV.19 AKCJE EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ EMITENTA LUB JEDNOSTKI 
OD NIEGO ZALEŻNEJ  

W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu 

IV.20 INFORMACJA O NABYTYCH AKCJACH WŁASNYCH 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu 

IV.21 RYNKI, NA KTÓRYCH NOTOWANE SĄ PAPIERY WARTOŚCIOWE 
EMITENTA 

Papiery wartościowe Emitenta są notowane od dnia 15 października 2004 roku na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. na mocy uchwały Zarządu Giełdy 322/2004 z dnia 1 października 
2004 r. 

IV.22 NOTOWANIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W OKRESIE OSTATNICH 
3 LAT 

Akcje Emitenta są notowane od dnia 15 października 2004 roku na Rynku Podstawowym Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i od 19 października wchodzą w skład indeksu WIRR. 
Dane dotyczące średnich kursów akcji Emitenta w okresach miesięcznych i odpowiadających im 
wartości indeksu WIRR przedstawia poniższa tabela 

 
 Akcje Emitenta Indeks WIRR 

Zmiana średniego kursu 
w odniesieniu do: 

Zmiana średniej wartości 
w odniesieniu do: miesiąc 

średni 
kurs 

zamknięcia 
[zł] 

miesiąca 
poprzedniego X 2004 

średni 
wolumen 

obrotu 
[sztuk] 

średnia 
wartość 
WIRR miesiąca 

poprzedniego X 2004 

X 2004*) 4,22   137 133 4764,10   

XI 2004 3,34 -20,9% -20,9% 63 933 4593,37 -3,6% -3,6%

XII 2004 3,40 1,7% -19,5% 34 840 4684,85 2,0% -1,7%

I 2005 3,10 -8,8% -26,5% 18 437 4671,10 -0,3% -2,0%

II 2005 2,90 -6,6% -31,4% 85 865 4830,92 3,4% 1,4%

III 2005 2,65 -8,3% -37,1% 24 051 4464,01 -7,6% -6,3%

IV 2005 2,59 -2,3% -38,6% 14 453 4219,79 -5,5% -11,4%

V 2005 2,36 -9,0% -44,1% 14 980 4058,98 -3,8% -14,8%
*)  kurs i obroty akcji Emitenta - od 15 X 2004 
źródło: GPW” 
 

IV.23 INFORMACJE O WYPOWIEDZENIU UMOWY Z PODMIOTEM 
UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH  

W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu 

.  
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IV.24 INFORMACJE O POSTĘPOWANIACH UPADŁOŚCIOWYM, 
UKŁADOWYM, LIKWIDACYJNYM  

W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu 

IV.25 INFORMACJE O WPISANIU DANYCH DOTYCZĄCYCH 
PRZEDSIĘBIORSTWA EMITENTA DO DZIAŁU 4 REJESTRU 
PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO  

W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu 

IV.26 POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE LUB KAPITAŁOWE EMITENTA Z 
INNYMI PODMIOTAMI MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ 
EMITENTA  

W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 
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Rozdział V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 

 

V.1 PODSTAWOWE PRODUKTY, TOWARY I USŁUGI EMITENTA 
W okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego do dnia sporządzenia niniejszego Prospektu 
w zakresie oferowanych przez Emitenta usług doszło do opisanych poniżej zmian mogących w jego 
opinii mieć wpływ na wycenę oferowanych papierów wartościowych: 
W grudniu 2004r. nastąpiło zakończenie drugiego etapu realizacji inwestycji polegającej na 
wyposażeniu i uruchomieniu specjalistycznych urządzeń medycznych w nowo wybudowanym szpitalu 
w Gdańsku, przy ulicy Wileńskiej 44. Instalacja urządzeń medycznych, którą poprzedzał proces 
adaptacji pomieszczeń szpitalnych stosownie do przepisów sanitarnych i wymogów technicznych, 
przeprowadzona została sprawnie przy niskim nakładzie środków finansowych.  
W dniu 7 grudnia 2004 zgodnie z planami rozwojowymi opisanymi w prospekcie emisyjnym, 
rozpoczęto wykonywanie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia zabiegów z zakresu 
kardiologii inwazyjnej. Do końca roku wykonano 63 tego typu zabiegi w ramach kontraktu 
przyznanego Spółce przez Narodowy Fundusz Zdrowia na rok 2004. Pozwoliło to Spółce na 
zakontraktowanie kolejnych procedur na rok 2005 i w efekcie na kardiologię łącznie z programem 
lekowym uzyskano kwotę 1.126.750 PLN na rok 2005. Przy czym jest to podstawa do dalszego 
rozszerzania kontraktu. Swissmed jest obecnie jednym z  trzech ośrodków w Trójmieście, który 
posiada możliwość realizacji tego typu procedur i został włączony w ostry dyżur zawałowy w regionie.  
Sprawne uruchomienie zainstalowanych urządzeń wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem stworzyło 
możliwości do podjęcia negocjacji z Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczących kontraktowania 
świadczeń medycznych w następujących specjalnościach: diagnostyka specjalistyczna (lecznictwo 
otwarte), Programy terapeutyczne (program lekowy oddział kardiologii), Diagnostyka obrazowa (TK, 
RTG, USG) –świadczenia współfinansowane. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na wyżej 
wymienione świadczenia medyczne, wynegocjowany i zatwierdzony do realizacji w 2005r. wyniósł 
2.184.846,27 zł. W toku dalszych negocjacji, na dzień aktualizacji Prospektu kontrakt został 
rozszerzony do kwoty 5.021.634,94PLN. W kwocie tej zawarta jest szacunkowa kwota kontraktu na 
POZ, obliczona na podstawie listy aktywnej pacjentów zapisanych do lekarza POZ u Emitenta oraz 
szacunkowego przyrostu tej liczby w związku z obserwowanym rosnącym zainteresowaniem 
świadczeniami opieki zdrowotnej u Emitenta.  
W ramach kontraktowania świadczeń medycznych z zakresu lecznictwa zamkniętego Spółka 
otrzymała kontrakt w zakresie kardiologii inwazyjnej intensywnej terapii chirurgii naczyniowej, chirurgii 
urazowo- ortopedycznej oraz okulistycznej na łączną kwotę 1.692.050,00 zł. Emitent traktuje wyżej 
przedstawione kontrakty jako kontrakty otwarcia umożliwiające dalsze pozyskiwanie środków w 
wymienionych specjalnościach jeszcze w 2005 roku.  
Wartość sprzedaży w podziale na świadczone usługi (tys. PLN) 

  I - III 2005 2004* I - IX 2004* I - VI 2004* 2003* 2002 2001 

OPERATOR MEDYCZNY 2.800 6.841 4.924 3.121 4.505 5.705 4.650

Przychodnie - Lecznictwo otwarte 1.527 4.291 3.181 2.044 3.113 4.387 4.411

a/ abonamenty 155 709 549 383 751 1.410 887

b/ prywatne porady specjalistyczne 24 83 72 52 1.032 1.019 . 040
c/ porady specjalistyczne finansowane przez NFZ 742 1.395. 985 595 409 627 1.179

d/ podstawowa opieka zdrowotna NFZ 74 213 163 115 152 488 493

e/ usługi na rzecz ubezpieczycieli 61 15 143 97 145 83 59

f/ usługi na rzecz innych podmiotów 207 687 482 678 545 456 712

g/ usługi na rzecz współkorzystających 261 1.014 784 122 0 0 0

h/ inne usługi 3 4 3 2 79 305 42
Szpital -  Lecznictwo zamknięte 1.273 2.550 1.743 1.078 1.392 1.318 239

a/ finansowane przez NFZ 876 933 669 519 1.105 1.060 221

b/ pacjenci prywatni 26 18. 18 18 152 144 13

c/ współkorzystający (usługi pośrednie) 359 1.385 893 383 0 0 0

d/ Towarzystwa Ubezpieczeniowe i inni 12 214 163 158 135 114 5

OPERATOR INFRASTRUKTURY 230 930 622 290 24 1 4
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a/ przychody z najmu 62 434 313 111 0 0 4

b/ przychody ze współkorzystania 156 389 217 107 0 0 0

c/ franchising  1 26 25 23 4 1 0

d/ inne 11 81. 67 49 20 1 0

RAZEM 3.030 7.771 5.546 3.412 4.528 5.707 4.654
 Źródło: Spółka, (*) Dane za rok 2004 od 12. grudnia 2003, dane za rok 2003 do 11 grudnia 2003 

 

Struktura sprzedaży w podziale na świadczone usługi (%) 

  I - III 2005 2004* I - IX 2004* I - VI 2004* 2003* 2002 2001 

OPERATOR MEDYCZNY 92% 88,0% 88,8% 91,5% 99,5% 100,0% 99,9%

Przychodnie - Lecznictwo otwarte 50% 55,2%. 57,4% 59,9% 68,7% 76,9% 94,8%

a/ abonamenty 5% 9,1%. 9,9% 11,2% 16,6% 24,7% 19,1%

b/ prywatne porady specjalistyczne 1% 1,1% 1,3% 1,5% 22,8% 17,9% 22,3%
c/ porady specjalistyczne finansowane przez NFZ 24% 17,9%. 17,8% 17,4% 9,0% 11,0% 25,3%

d/ podstawowa opieka zdrowotna NFZ 2% 2,7%. 2,9% 3,4% 3,3% 8,5% 10,6%

e/ usługi na rzecz ubezpieczycieli 2% 2,4%. 2,6% 2,8% 3,2% 1,4% 1,3%

f/ usługi na rzecz innych podmiotów 7% 8,8% 8,7% 19,9% 12,0% 8,0% 15,3%

g/ usługi na rzecz współkorzystających 9% 13,0%. 14,1% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0%

h/ inne usługi 0% 0,1%. 0,1% 0,1% 1,7% 5,3% 0,9%

Szpital -  Lecznictwo zamknięte 42% 32,8% 31,4% 31,6% 30,7% 23,1% 5,1%

a/ finansowane przez NFZ 29% 12,0%. 12,1% 15,2% 24,4% 18,6% 4,7%

b/ pacjenci prywatni 1% 0,2%. 0,3% 0,5% 3,4% 2,5% 0,3%

c/ współkorzystający (usługi pośrednie) 12% 17,8%. 16,1% 11,2% 0,0% 0,0% 0,0%

d/ Towarzystwa Ubezpieczeniowe i inni 0% 2,8%. 2,9% 4,6% 3,0% 2,0% 0,1%

OPERATOR INFRASTRUKTURY 8% 12,0%. 11,2% 8,5% 0,5% 0,0% 0,1%

a/ przychody z najmu 2,00% 5,6%. 5,6% 3,3% 0,0% 0,0% 0,1%

b/ przychody ze współkorzystania 5,17% 5,0%. 3,9% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0%

c/ franchising  0,03% 0,3%. 0,5% 0,7% 0,1% 0,0% 0,0%

d/ inne 0,35% 1,0%. 1,2% 1,4% 0,4% 0,0% 0,0%

RAZEM 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 Źródło: Spółka, (*) Dane za rok 2004 od 12. grudnia 2003, dane za rok 2003 do 11 grudnia 2003 

V.2 INFORMACJE O OTOCZENIU, W JAKIM PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ 
EMITENT  

Treść punktu 2 w rozdziale V (strona 78) Prospektu Udostępnionego zostaje uzupełniona w 
następujący sposób: 

 

Z opublikowanego w 2004 roku przez TNS OBOP raportu „Rynek płatnych usług medycznych” 37% 
Polaków korzystało z odpłatnych usług medycznych. Według ich opinii na uwagę zasługuje lepszy 
stosunek lekarzy i personelu do pacjentów, ich profesjonalizm, czystość w miejscu przyjęć, 
wyposażenie w sprzęt specjalistyczny, a także warunki lokalowe. Z raportu badawczego wynika, że 
płatnych usług medycznych częściej korzystają kobiety niż mężczyźni, osoby aktywne zawodowo, 
lepiej wykształcone i z wyższymi dochodami. 

 

Korzystanie z płatnych usług medycznych 
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Źródło: TNS OBOP 

 

Osoby, które nie skorzystały z odpłatnych usług medycznych jako powód tego podają przede 
wszystkim dobry stan zdrowia. Niemal w takim samym stopniu uznają oni, że są one zbyt 
drogie lub, że mogli z takiego samego zakresu usług skorzystać nieodpłatnie. 

 

Powody nie korzystania z płatnych usług medycznych 
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 inne powody

 trudno powiedzieć

 w mojej okolicy nie ma prywatnych praktyk
lekarskich, firm

 nie miałem(am) potrzeby, potrzebne usługi są
nieodpłatne

 płatne usługi medyczne są zbyt drogie

 nie miałem(am) takiej potrzeby – jestem zdrowy(a)

 
Źródło: TNS OBOP 

 
 
Według danych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych szpitale prywatne 

wykonały w 2004 roku ponad 74 tys. zabiegów operacyjnych, około 12,6 tys. zabiegów 
endoskopowych, odebrano 690 porodów. Dysponowały ponad 2 tys. łóżek dla dorosłych dzieci, 53 
łóżkami noworodkowymi i ok.120 łóżkami intensywnej terapii. Wartość ich kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia na 2005 rok to 142,5 mln zł. Stanowi to zaledwie 0,44% z wynoszącej 32 mld. zł. 
kwoty przeznaczonej na kontrakty w 2005 roku. 
 
Liczba szpitali publicznych i prywatnych 

Rok Szpitale publiczne Szpitale prywatne 

1994 820 5 

1999 790 21 

2001 755 45 

2003 742 108 

2004 710 122 
Źródło: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych 
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Konkurencja i udział w rynku 
Punkt 2.1 zamieszczony na stronie 79 Prospektu Udostępnionego zostaję uzupełniony w sposób 
następujący: 

Według danych posiadanych przez Emitenta jego pozycja rynkowa w okresie od dnia publikacji 
Prospektu Udostępnionego nie uległa zmianie. Emitent nadal dysponuje bazą 72 łóżek szpitalnych, co 
stanowi około 0,4% udziału w województwie pomorskim i 0,02% w skali kraju.  

Swój udział w rynku Trójmiasta Emitent szacuje na poziomie 2,9%. Szacunki te są oparte na 
założeniu, że średnio jeden mieszkaniec korzysta z 5,5 porad lekarskich rocznie, na co wskazują 
badania przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Według Emitenta posiadana przez niego 
infrastruktura pozwala na udzielenie od 180 do 225 tys. porad lekarskich, co daje udział w lokalnym 
rynku na poziomie 4,3-5,4%, przy założeniu, że Trójmiasto skupia 754 tys. mieszkańców.  

 

V.3 GŁÓWNE RYNKI ZBYTU 

Krajowe rynki zbytu 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 

Zagraniczne rynki zbytu 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 

V.4 SEZONOWOŚĆ PRODUKCJI I RYNKI ZBYTU  
Punkt 4 w rozdziale 5 Prospektu Udostępnionego zostaje zaktualizowany w następujący sposób 
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Uwaga: Przychody ze sprzedaży w IV kwartale 2003 roku uwzględniają wartość grudniowych przychodów jedynie za okres 1 
grudnia - 11 grudnia 2003 roku.  

Źródło: Emitent 

Na koniec III kwartału 2004 roku wielkość zapasów wyniosła 240 tys. zł., na koniec 2004 roku 298 tys. 
zł., a na koniec I kwartału 2005 roku 357 tys. zł.  

V.5 INFORMACJE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY 
W okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego do dnia sporządzenia niniejszego Prospektu 
wartość usług świadczonych przez Emitenta kształtowała się następująco: 
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Wartość sprzedaży w podziale na rodzaje działalności (tys. PLN) 

  I - III 2005 2004* I - IX 2004* I - VI 2004* 2003* 2002 2001 
Operator Medyczny 2.800 6.841 4.924 3.121 4.505 5.705 4.650
Operator Infrastruktury 230 930 622 290 24 1 4
RAZEM 3.030 7.772 5.546 3.412 4.528 5.707 4.654

 
Źródło: Spółka, (*) Dane za rok 2004 od 12 grudnia 2003, dane za rok 2003 do 11 grudnia 2003 
  
Struktura sprzedaży w podziale na rodzaje działalności (%) 

  I - III 2005 2004* I - IX 2004* I - VI 2004* 2003* 2002 2001 
Operator Medyczny 92% 88% 89% 91% 99% 100% 100%
Operator Infrastruktury 8% 12% 11% 9% 1% 0% 0%
RAZEM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Źródło: Spółka, (*) Dane za rok 2004 od 12 grudnia 2003, dane za rok 2003 do 11 grudnia 2003 
(**) Przychody operatora infrastruktury podano łącznie z przychodami z wynajmu powierzchni (w bilansie zaprezentowane jako 
pozostałe przychody operacyjne.  

V.6 ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA  
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 

V.7 UZALEŻNIENIE OD ODBIORCÓW LUB DOSTAWCÓW 

Uzależnienie od dostawców materiałów 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 

Uzależnienie od dostawców usług 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 

Uzależnienie od odbiorców 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 

V.8 OPIS ZNACZĄCYCH UMÓW 
Poniżej Emitent przedstawia umowy zawarte w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego 
do dnia sporządzenia niniejszego Prospektu, które w jego opinii mogą mieć wpływ na wycenę 
papierów wartościowych oferowanych na podstawie niniejszego prospektu.  

Przedstawione zostają także zmiany umów opisanych w Prospekcie Udostępnionym o ile w ocenie 
Emitenta zmiany te mogą mieć wpływ na wycenę akcji Serii D Emitenta oferowanych na podstawie 
niniejszego Prospektu. 

Umowy o udzielanie świadczeń medycznych zawarte z Narodowym Funduszem 
Zdrowia 
 
Umowy zawarte przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Swissmed Centrum Zdrowia z 
Narodowym Funduszem Zdrowia zostały uznane za znaczące ze względu na ich łączną wartość, która 
przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. 
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V.8.1.1 Umowa nr 11/000102/POZ/2005 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej– 
podstawowa opieka zdrowotna  

 
Data zawarcia umowy: 
24 stycznia 2005 
Strony umowy: 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Swissmed Centrum Zdrowia (Świadczeniodawca).  
Narodowy Fundusz Zdrowia – Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku (Oddział Funduszu). 
Przedmiot umowy: 
Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej, mających na celu zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne 
wykrywanie i leczenie chorób, pielęgnację oraz zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności w 
miejscu zamieszkania, środowisku nauczania i wychowywania w warunkach ambulatoryjnych lub 
domowych.  

Istotne warunki umowy: 
Szacunkowa wartość świadczeń wynikających z tej umowy w od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 
grudnia 2005 roku wynosi 330.178,67 PLN 
Kwota zobowiązania Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu umowy jest sumą miesięcznych 
kwot stanowiących iloczyn liczby ubezpieczonych objętych opieką przez Świadczeniodawcę w danym 
okresie sprawozdawczym i stawek kapitacyjnych. 
Kary umowne: 
Brak. 

Zastrzeżenie warunku lub terminu: 
Umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. 
 
 

V.8.1.2 Umowa nr 11/000102/AOS-W/2005 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
– ambulatoryjna opieka specjalistyczna 

 
Data zawarcia umowy: 
27 grudnia 2004 
Strony umowy: 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Swissmed Centrum Zdrowia z siedzibą w Gdańsku 
(Świadczeniodawca). 
Narodowy Fundusz Zdrowia – Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku (Oddział Funduszu). 
Przedmiot umowy: 
Kompleksowe organizowanie i wykonywanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej  
w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie współfinansowanych ambulatoryjnych 
świadczeń diagnostycznych, szczegółowo określonych w załączniku nr.1 do umowy (USG, TK, RTG, 
Endoskopia) 
Istotne warunki umowy: 
Umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. 
Maksymalna wartość umowy w okresie od dnia 01 stycznia 2005 do dnia 31 grudnia 2005 wynosi 
652.980,00 PLN.  
Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapewnienia świadczeniobiorcom należytej dostępności do 
świadczeń, a w szczególności do stosowania zasad udzielania tych świadczeń, określonych w 
standardach pracowni diagnostycznych zawartych w materiałach informacyjnych.   
Świadczeniodawca udziela świadczeń na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego 
uprawnionego do kierowania na ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne współfinansowane. 
Kary umowne: 
Brak. 
Zastrzeżenie warunku lub terminu: 
Umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. 



ROZDZIAŁ V. – DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 
 

 47

 
 
 

V.8.1.3 Umowa nr 11/000102/SZP/2005 o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – 
leczenie szpitalne 

 
Data zawarcia: 
14 stycznia 2005 wraz z Aneksem nr 1 zawartym 24 lutego 2005 oraz Aneksem nr 2 zawartym dnia  
1 kwietnia 2005 r. 
Strony Umowy: 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Swissmed Centrum Zdrowia z siedzibą w Gdańsku – 
Świadczeniodawca.  
Narodowy Fundusz Zdrowia – Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku – Oddział Funduszu. 
 
Przedmiot Umowy: 
Kompleksowe i całodobowe organizowanie i wykonywanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki 
zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresach szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do 
umowy.  
 
Istotne postanowienia umowy: 
W ramach opisywanej umowy Świadczeniodawca zobowiązany jest sfinansować wykonanie 
określonych świadczeń medycznych, zgodnie z systemem finansowania ustalonym w ogólnych 
warunkach umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych. Koszty świadczenia obejmują, między innymi, 
koszty: kwalifikacji do leczenia szpitalnego, badań diagnostycznych, terapii zleconych przez 
Świadczeniodawcę, leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych, świadczeń z zakresu 
profilaktyki, pielęgnacji i rehabilitacji, transportu sanitarnego oraz innych świadczeń związanych z 
pobytem w szpitalu.  Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy w okresie od 
dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. wynosi maksymalnie 2.124.896,00 zł.  
 
Kary umowne: 
Brak. 
Zastrzeżenie warunku lub terminu: 
Umowa zawarta została na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. 
 
 
 

V.8.1.4 Umowa nr 11/000102/AOS/2005 o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – 
ambulatoryjna opieka specjalistyczna 

 
Data zawarcia: 
27 stycznia 2005 r. 
Strony umowy: 
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku – Świadczeniodawca.  
Narodowy Fundusz Zdrowia – Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku – Oddział Funduszu. 
Przedmiot Umowy: 
Kompleksowe organizowanie i wykonywanie przez Świadczeniodawcę świadczeń zdrowotnych dla 
osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, polegających na ambulatoryjnej opiece 
specjalistycznej w zakresie poradni alergologicznej, endokrynologicznej, gastroenterologicznej, 
kardiologicznej, dermatologicznej, ginekologiczno-położniczej, chirurgii ogólnej, chirurgii dzieci, 
chirurgii naczyniowej, chirurgii ręki, chirurgii urazowo-ortopedycznej, okulistycznej, 
otolaryngologicznej. 
 
Istotne postanowienia umowy: 
W ramach opisywanej umowy Świadczeniodawca zobowiązany jest sfinansować wykonanie 
określonych świadczeń medycznych, zgodnie z systemem finansowania ustalonym w ogólnych 
warunkach umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu 
wobec Świadczeniodawcy w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. wynosi 
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maksymalnie 1.243.866,27 zł. Kwoty zobowiązań Oddziału Funduszu w poszczególnych zakresach 
świadczeń określone zostały w załączniku do umowy. Oddział Funduszu zobowiązany został również 
do sfinansowania świadczeń udzielonych ponad kwotę zobowiązania ustaloną dla danego zakresu 
świadczeń objętego umową na pisemny wniosek Świadczeniodawcy. 
Kary umowne: 
Brak. 
Zastrzeżenie warunku lub terminu: 
Umowa zawarta została na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. 
 
 
 

V.8.1.5 Umowa nr 11/000102/SZP-L/2005 o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – 
leczenie szpitalne w zakresie programów terapeutycznych (lekowych) 

 
Data zawarcia: 
1 stycznia 2005 wraz z Aneksem Nr 1 z 14 marca 2005 obowiązującym od 01.01.2005 do 30.06.2005 
oraz Aneksem Nr 2 z 18 kwietnia 2005 r. 
 
Strony umowy: 
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku – Świadczeniodawca.  
Narodowy Fundusz Zdrowia – Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku – Oddział Funduszu. 
Przedmiot Umowy: 
Przedmiotem umowy jest organizowanie i wykonywanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki 
zdrowotnej świadczeniobiorcom w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie programy terapeutyczne 
(lekowe), określone szczegółowo w umowie.  
 
Istotne postanowienia umowy: 
W ramach opisywanej umowy Świadczeniodawca zobowiązany jest sfinansować wykonanie 
określonych świadczeń medycznych, zgodnie z systemem finansowania ustalonym w ogólnych 
warunkach umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu 
wobec Świadczeniodawcy w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. wynosi 
maksymalnie 288.000,00 zł. Kwoty zobowiązań Oddziału Funduszu w poszczególnych zakresach 
świadczeń określone zostały w załączniku do umowy.  
Kary umowne: 
Brak. 
Zastrzeżenie warunku lub terminu: 
Umowa zawarta została na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. 
 
 
 

V.8.1.6 Umowa nr 11/000102/PRO/2005 o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – 
leczenie szpitalne w zakresie programów profilaktycznych i promocji 
zdrowia 

 
Data zawarcia: 
11 marca 2005 
 
Strony umowy: 
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku – Świadczeniodawca.  
Narodowy Fundusz Zdrowia – Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku – Oddział Funduszu. 
Przedmiot Umowy: 
Przedmiotem umowy jest organizowanie i wykonywanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki 
zdrowotnej świadczeniobiorcom w rodzaju: programy profilaktyczne i promocja zdrowia, określone 
szczegółowo w umowie.  
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Istotne postanowienia umowy: 
W ramach opisywanej umowy Świadczeniodawca zobowiązany jest sfinansować wykonanie 
określonych świadczeń medycznych, zgodnie z systemem finansowania ustalonym w ogólnych 
warunkach umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu 
wobec Świadczeniodawcy w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. wynosi 
maksymalnie 34.320,00 zł. Kwoty zobowiązań Oddziału Funduszu w poszczególnych zakresach 
świadczeń określone zostały w załączniku do umowy.  
 
Kary umowne: 
Brak. 
Zastrzeżenie warunku lub terminu: 
Umowa zawarta została na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. 
 

Umowy kupna - sprzedaży 

V.8.1.7 Umowa kupna 
Data umowy: 

24 września 2004 roku 

Strony umowy: 

Swissmed Centrum Zdrowia S.A.– Kupujący. 

Bank Pekao S.A.I Oddział w Gdańsku 

Przedmiot umowy: 

Zakup urządzenia do zabiegów angioplastyki i badań koronograficznych – COROSKOPU wraz z 
wyposażeniem, firmy SIEMENS 
Istotne postanowienia umowy: 

Całkowita wartość kontraktu brutto wynosi 630.000,00 PLN. 

Termin zapłaty jednorazowo do 30 października 2004 r. 

Kary umowne: 

brak 

Warunek lub termin: 

Umowa została zrealizowana  

 

V.8.1.8 Umowa nr DPL/MR/144/03 
Data zawarcia: 

17 grudnia 2003 r., zmieniona aneksem z dnia 20 kwietnia 2004 r., zmieniona porozumieniem z dnia 
22 marca 2005 roku 

Strony umowy: 

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku – Kupujący.  

Drager Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – Sprzedający. 

Przedmiot umowy: 

Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu anestezjologicznego. 
Istotne postanowienia umowy: 

Istotne postanowienia umowy opisano w Prospekcie Udostępnionym. Porozumieniem z 22 marca 
2005 roku strony ustaliły, że spłata zobowiązań nastąpi do dnia 30 września 2005 roku a odsetek od 
ustalonych rat zobowiązań do dnia 31 grudnia 2005 roku.  

Kary umowne: 
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Brak. 

Zastrzeżenie warunku lub terminu: 

Porozumienie z dnia 22 marca 2005 r. zawarte zostało pod warunkiem podpisania przez 
akcjonariusza umowy poręczenia waz z ustanowieniem zastawu na posiadanych przez niego akcjach 
serii B oraz poddaniu się rygorowi egzekucyjnemu z aktu notarialnego. Warunek został spełniony. 

Kryteria uznania umowy za znaczącą: 

Wartość umowy przekracza 10% łącznej wartości kapitałów własnych Emitenta. 

V.8.1.9 Umowa nr DPL/MR/147/03 
Data zawarcia: 

29 sierpnia 2003 r., zmieniona aneksem z dnia 20 kwietnia 2004 r., zmieniona porozumieniem z dnia 
22 marca 2005 roku 

Strony umowy: 

Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (poprzednia forma 
prawna Emitenta) – Kupujący.  

Drager Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – Sprzedający. 

Przedmiot umowy: 

Wykonanie instalacji wewnętrznych gazów medycznych w Szpitalu.  

Istotne postanowienia umowy: 

Istotne postanowienia umowy opisano w Prospekcie Udostępnionym. Porozumieniem z 22 marca 
2005 roku strony ustaliły, że spłata zobowiązań nastąpi do dnia 30 września 2005 roku a odsetek od 
ustalonych rat zobowiązań do dnia 31 grudnia 2005 roku.  

Kary umowne: 

Brak. 

Zastrzeżenie warunku lub terminu: 

Porozumienie z dnia 22 marca 2005 r. zawarte zostało pod warunkiem podpisania przez 
akcjonariusza umowy poręczenia waz z ustanowieniem zastawu na posiadanych przez niego akcjach 
serii B oraz poddaniu się rygorowi egzekucyjnemu z aktu notarialnego. Warunek został spełniony. 

Kryteria uznania umowy za znaczącą: 

Łączna wartość umów zawartych w Drager Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie 
ostatnich 12 miesięcy, licząc od dnia sporządzenia Prospektu, przekracza 10% łącznej wartości 
kapitałów własnych Emitenta. 

 Umowy Budowlane 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 

Umowy zastawu 
Treść analogicznego punktu Prospektu Udostępnionego zostaje uzupełniona w następujący sposób. 
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydział XII Gospodarczy Rejestru Zastawów z dnia 
29 listopada 2004 roku został wykreślony zastaw ustanowiony na mieniu ruchomym Emitenta w 
wysokości 22.500.000,- PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy złotych) wpisany do 
rejestru zastawów pod nr pozycji rejestru 1033790 
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Umowy ubezpieczenia 
 

V.8.1.10 Polisa seria A nr 295548 
 
Data zawarcia umowy: 
15 czerwca 2004 r. 
Strony umowy: 
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. 
Odział w Gdańsku jako „Ubezpieczyciel”. 
Przedmiot umowy i jej istotne postanowienia: 
Przedmiotem umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Niepublicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Swissmed Centrum Zdrowia przyjmującego zamówienia na świadczenia 
zdrowotne. Suma ubezpieczenia wynosi 300.000 PLN. Roczna składka ubezpieczeniowa wynosi 
2.700 PLN. 
Zastrzeżenie warunku lub terminu: 
Termin ubezpieczenia od dnia 19 czerwca 2004 r. do dnia 18 czerwca 2005 r. 
 

V.8.1.11 Polisa seria A nr 315756 
 
Data zawarcia umowy: 
13 października  2004 r. 
Strony umowy: 
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. 
Odział w Gdańsku jako „Ubezpieczyciel”. 
Przedmiot umowy i jej istotne postanowienia: 
Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zakładów zdrowotnych 
zatwierdzone uchwałą nr 60/2003 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 19 grudnia 2003 r. Przedmiotem 
ubezpieczenia jest  odpowiedzialność cywilna w zakresie obsługi pacjentów w ramach podpisanych 
kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Suma ubezpieczenia wynosi 500.000 PLN. Roczna 
składka ubezpieczeniowa wynosi 14.632 PLN.  
Zastrzeżenie warunku lub terminu: 
Termin ubezpieczenia od dnia 3 października 2004 r. do dnia 2 października  2005 r. 
 

V.8.1.12 Polisa seria A nr 332640 
 
Data zawarcia umowy: 
2 lutego 2005 r. 
Strony umowy: 
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. 
Odział w Gdańsku jako „Ubezpieczyciel”. 
Przedmiot umowy i jej istotne postanowienia: 
Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz aparatu USG od szkód 
materialnych zatwierdzone uchwałą nr 70/2003 zarządu Ubezpieczyciela z dnia 23 grudnia 2003 r. 
Postanowieniem stron zostało wyłączone ryzyko powodzi. Suma ubezpieczenia wynosi 206.784,85 
PLN. Roczna składka ubezpieczeniowa wynosi 3.606,00 PLN.  
Zastrzeżenie warunku lub terminu: 
Termin ubezpieczenia od dnia 3 luty 2005 r. do dnia 2 luty 2006 r. 
 

V.8.1.13 Polisa seria A nr 332570 
 
Data zawarcia umowy: 
2 marca 2005 r. 
Strony umowy: 
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Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. 
Odział w Gdańsku jako „Ubezpieczyciel”. 
Przedmiot umowy i jej istotne postanowienia: 
Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń  zatwierdzone uchwałą nr 
66/2003 zarządu Ubezpieczyciela z dnia 23 grudnia 2003 r. Suma ubezpieczenia wynosi 883.381,00 
PLN. Roczna składka ubezpieczeniowa wynosi 3.534,00 PLN.  
Zastrzeżenie warunku lub terminu: 
Termin ubezpieczenia od dnia 12 marca 2005 r. do dnia 11 marca 2006 r. 
 

V.8.1.14 Polisa seria A nr 332571 
 
Data zawarcia umowy: 
2 marca 2005 r. 
Strony umowy: 
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. 
Odział w Gdańsku jako „Ubezpieczyciel”. 
Przedmiot umowy i jej istotne postanowienia: 
Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stacjonarnego od szkód 
materialnych zatwierdzone uchwałą nr 70/2003 zarządu Ubezpieczyciela z dnia 23 grudnia 2003 r. W 
przypadku sprzętu elektronicznego stacjonarnego wyłączone zostało ryzyko powodzi. Suma 
ubezpieczenia wynosi 7.619.431,91 PLN. Roczna składka ubezpieczeniowa wynosi 29.068,00 PLN.  
Zastrzeżenie warunku lub terminu: 
Termin ubezpieczenia od dnia 12 marca 2005 r. do dnia 11 marca 2006 r. 
 

V.8.1.15 Polisa seria FP nr 125429 
 
Data zawarcia umowy: 
2 lutego 2005 r.  
Strony umowy: 
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. 
Oddział w Gdańsku jako „Ubezpieczyciel”. 
 
Przedmiot umowy i jej istotne postanowienia: 
Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Przedmiotem 
ubezpieczenia są budynki i budowle, środki trwałe, mienie osobiste pracowników, gotówka i papiery 
wartościowe. Miejsce ubezpieczenia Gdańsk ul. Wileńska 44. Zakres polisy włącza ryzyko powodzi do 
wszystkich przedmiotów ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia wynosi 39.958.826,78 PLN. Roczna 
składka ubezpieczenia wynosi 19.021,00 PLN. 
Zastrzeżenie warunku lub terminu: 
Termin ubezpieczenia od dnia 3 luty 2004 r. do dnia 2 luty 2005 r. 
 

V.8.1.16 Polisa seria FP nr 125428 
 
Data zawarcia umowy: 
2 lutego 2005 r. zmieniona aneksem z dnia 4 lutego 2005 
Strony umowy: 
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. 
Oddział w Gdańsku jako „Ubezpieczyciel”. 
Przedmiot umowy i jej istotne postanowienia: 
Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Przedmiotem 
ubezpieczenia są budynki i budowle, środki trwałe, mienie osobiste pracowników, gotówka i papiery 
wartościowe oraz nakłady inwestycyjne i adaptacyjne. Zakres polisy włącza ryzyko powodzi do 
wszystkich przedmiotów ubezpieczenia. Miejsce ubezpieczenia Gdańsk ul. Curie-Skłodowskiej 5. 
Suma ubezpieczenia wynosi 4.914.373,09 PLN. Roczna składka ubezpieczenia wynosi 2.753,00 PLN. 
Zastrzeżenie warunku lub terminu: 
Termin ubezpieczenia od dnia 3 luty 2005 r. do dnia 2 luty 2006 r. 
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V.8.1.17 Polisa seria KR nr 120505 
 
Data zawarcia umowy: 
2 lutego 2005r. 
Strony umowy: 
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. 
Odział w Gdańsku jako „Ubezpieczyciel”. 
Przedmiot umowy i jej istotne postanowienia: 
Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku zatwierdzonych 
uchwałą nr 75/2003 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 30.12.2003r.  Przedmiotem ubezpieczania jest 
wyposażenie, urządzenia, gotówka oraz mienie od dewastacji. Miejsce ubezpieczenia Gdańsk ul. 
Wileńska 44. Suma ubezpieczenia wynosi 400.000 PLN. Roczna składka ubezpieczeniowa wynosi 
2.929,00 PLN.  
Zastrzeżenie warunku lub terminu: 
Termin ubezpieczenia od dnia 3 lutego 2005 r. do dnia 2 lutego 2006 r. 
 

V.8.1.18 Polisa seria KR nr 120506 
 
Data zawarcia umowy: 
2 lutego 2005r. 
Strony umowy: 
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. 
Odział w Gdańsku jako „Ubezpieczyciel”. 
Przedmiot umowy i jej istotne postanowienia: 
Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku zatwierdzonych 
uchwałą nr 75/2003 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 30.12.2003r.  Przedmiotem ubezpieczania jest 
wyposażenie, urządzenia, gotówka oraz mienie od dewastacji. Miejsce ubezpieczenia Gdańsk ul. 
Curie-Skłodowskiej 5. Suma ubezpieczenia wynosi 491.642,95 PLN. Roczna składka 
ubezpieczeniowa wynosi 5.512,00 PLN.  
Zastrzeżenie warunku lub terminu: 
Termin ubezpieczenia od dnia 3 lutego 2005 r. do dnia 2 lutego 2006 r. 
 

V.8.1.19 Polisa seria KR nr 120507 
 
Data zawarcia umowy: 
2 lutego 2005r. 
Strony umowy: 
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. 
Odział w Gdańsku jako „Ubezpieczyciel”. 
Przedmiot umowy i jej istotne postanowienia: 
Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku zatwierdzonych 
uchwałą nr 75/2003 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 30.12.2003r.  Przedmiotem ubezpieczania jest 
wyposażenie, urządzenia oraz gotówka. Miejsce ubezpieczenia Gdańsk ul. Wileńska 44. Suma 
ubezpieczenia wynosi 310.000 PLN. Roczna składka ubezpieczeniowa wynosi 5.211 PLN.  
Zastrzeżenie warunku lub terminu: 
Termin ubezpieczenia od dnia 3 lutego 2005 r. do dnia 2 lutego 2006 r. 
 

V.8.1.20 Polisa seria SZ nr 107330 
 
Data zawarcia umowy: 
2 lutego 2005 r. 
Strony umowy: 
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Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. 
Odział w Gdańsku jako „Ubezpieczyciel”. 
Przedmiot umowy i jej istotne postanowienia: 
Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia dotyczące 
oszklenia ściennego i dachowego. Miejsce ubezpieczenia Gdańsk ul. Skłodowskiej-Curie 5. Suma 
ubezpieczenia wynosi 5.000,00 PLN. Roczna składka ubezpieczeniowa wynosi 208,00 PLN.  
Zastrzeżenie warunku lub terminu: 
Termin ubezpieczenia od dnia 3 luty 2005r. do dnia 2 luty 2006 r. 
 

V.8.1.21 Polisa seria SZ nr 107329 
 
Data zawarcia umowy: 
2 lutego 2005 r. 
Strony umowy: 
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. 
Odział w Gdańsku jako „Ubezpieczyciel”. 
Przedmiot umowy i jej istotne postanowienia: 
Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia dotyczące 
oszklenia ściennego i dachowego. Miejsce ubezpieczenia Gdańsk ul. Wileńska 44. Suma 
ubezpieczenia wynosi 20.000,00 PLN. Roczna składka ubezpieczeniowa wynosi 832,00 PLN.  
Zastrzeżenie warunku lub terminu: 
Termin ubezpieczenia od dnia 3 luty 2005r. do dnia 2 luty 2006 r. 
 

V.8.6  Umowy dotyczące restrukturyzacji zadłużenia 

V.8.6.1  Umowa  o Współpracy 
Data zawarcia: 
9 maja 2005r. 
Strony Umowy: 
Emitent –  zwany w treści Umowy „Swissmed” 
Magellan Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 
Przedmiot Umowy: 
Przedmiotem umowy jest doradztwo w zakresie optymalnego sposobu restrukturyzacji zobowiązań 
Swissmed oraz wykupywanie wskazanych przez Swissmed wierzytelności, na podstawie odrębnych 
porozumień.  

Istotne postanowienia Umowy: 
Restrukturyzacja zobowiązań Swissmed ma zapewniać zachowanie dobrych stosunków handlowych z 
kontrahentami. Zgodnie z Umową o Doradztwo restrukturyzacja zobowiązań Swissmed dokonywana 
jest na podstawie odrębnych porozumień. 

Zastrzeżenie warunku lub terminu: 
Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31.12.2005 r. 
 

V.8.6.2  Porozumienie w sprawie restrukturyzacji zobowiązań 
Data zawarcia: 
18 maja 2005r. 
Strony Umowy: 
Emitent –  zwany w treści Umowy „Swissmed” 
Magellan Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 
Przedmiot Umowy: 
Restrukturyzacja zobowiązań Swissmed Centrum Zdrowia S.A. względem POLNORD S.A. 
wynikających z Umowy 0055/BU/2002 na Generalne Wykonawstwo Obiektu z dnia 22.06.2002 r. 

Istotne postanowienia Umowy: 
Porozumienie zawarte zostało w oparciu o Umowę o Doradztwo zawartą w przez Swissmed Centrum 
Zdrowia S.A. a Magellan Sp. z o.o. dniu 9 maja 2005 r.  
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Zgodnie z Umową o Doradztwo Magellan Sp. z o.o. nabyła wierzytelności POLNORD S.A. względem 
Swissmed w wysokości 2.051.125,78 zł należności głównej oraz 104.059,51 zł kwoty odsetek. 
Porozumienie zawarte 18 maja 2005 określa warunki spłaty powyższego zadłużenia, rozkładając je na 
10 rat do dnia 31 marca 2006 r. zgodnie z harmonogramem spłat stanowiącym załącznik do 
Porozumienia. Raty odsetkowe płatne są miesięcznie razem z ratami kapitałowymi. Oprocentowanie 
liczone jest według stopy 8% w stosunku rocznym. Swissmed zastrzegł sobie prawo wcześniejszej 
spłaty całości lub części zadłużenia bez dodatkowych obciążeń. W takim przypadku odsetki bieżące 
zostaną naliczone do dnia zapłaty. 
Zastrzeżenie warunku lub terminu: 
Na zabezpieczenie spłaty należności wynikających z Porozumienia, Swissmed dokona cesji na spółkę 
Magellan Sp. z o.o. swoich wierzytelności wobec Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu dwóch 
umów o świadczenie usług zdrowotnych. Porozumienie zawarte zostało pod warunkiem wyrażenia 
przez Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zgody na cesję. Warunek 
powyższy jest warunkiem rozwiązującym. Zgoda na cesję została wyrażona przez POW-NFZ w dniu 
2 czerwca 2005 roku. 
 

V.9 OPIS ISTOTNYCH UMÓW 

 Umowy franchisingu 
W dniu 15 kwietnia 2005 Emitent wypowiedział Umowę Franchisingu z dnia 31 marca 2003 r. zawartą 
z Niepublicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Maria Noworolska. Umowa ulega 
rozwiązaniu z upływem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

Umowy z lekarzami o uznanej pozycji rynkowej. 
W okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego Emitent zawarł umowy o korzystanie z 
nieruchomości i wyposażenia szpitala oraz świadczenia komplementarnych usług medycznych z 25 
lekarzami o uznanej pozycji rynkowej. 
Strony Umowy: 
Umowy są umowami trójstronnymi zawartymi przez: 

1. Lekarza zwanym dalej „Użytkownikiem”  
2. Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Oddział w Gdańsku, zwanym dalej „Operatorem Infrastruktury” 

i  
3. Swissmed Centrum Zdrowia S.A. zwanym dalej „Operatorem Medycznym”. 

Przedmiot Umowy: 
Przedmiotem umowy jest: 

a) korzystanie z nieruchomości wyposażenia szpitala przy ul. Wileńskiej 44 w Gdańsku w części 
niezbędnej do wykonywania zabiegów operacyjnych; 

b) świadczenie przez Operatora Medycznego usług na rzecz Użytkownika w procesie leczenia 
pacjentów i czynności okołozabiegowych; 

c) świadczenie usług związanych z rozliczaniem wpłat pacjentów; 
d) korzystanie z infrastruktury telekomunikacyjnej oraz urządzeń i aparatury wynajmowanych 

oddzielnie.   
Istotne postanowienia umowy: 
Umowa reguluje stosunki umowne nawiązywane pomiędzy: 

a. Użytkownikiem i Operatorem Infrastruktury w zakresie: 
− Korzystania z nieruchomości i wyposażenia szpitala. 
− Korzystania z  aparatury i urządzeń wynajmowanych oddzielnie. 
− Korzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej. 
b. Użytkownikiem i Operatorem Medycznym w zakresie: 
− Usług medycznych wykonywanych na zlecenie Użytkownika. 
− Usług administracyjnych związanych z inkasowaniem i rozliczaniem środków pieniężnych i 

innych. 
Rozliczenia finansowe dokonywane są w odniesieniu do ceny zabiegu płaconej przez pacjenta i ceny 
referencyjnej ustalonej przez Operatora Medycznego w porozumieniu z Użytkownikiem. Użytkownik 
ma możliwość zamieszczenia w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej informacji, że 
wykonuje świadczenia przy współpracy Swissmed Centrum Zdrowia, a także może uzyskać prawo do 
używania znaku Partner Medyczny Swissmed oraz może mieć prawo do korzystania z innych 



ROZDZIAŁ V. – DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 
 

 56

przywilejów przewidzianych w ramach programu „Partner Medyczny Swissmed Centrum Zdrowia” na 
zasadach i warunkach określonych w odrębnej umowie.  
Zastrzeżenie warunku lub terminu: 
Umowy są zawierane na czas określony, uzgodniony przez Strony umowy. 

Umowy operacyjne 
. W okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego liczba umów operacyjnych wzrosła do 59 
umów. 

Umowy o współpracy 

V.9.1.1 Umowa o współpracy 
W dniu 15 kwietnia 2005 Emitent wypowiedział Umowę o Współpracy z dnia 31 marca 2003 r. zawartą 
z Niepublicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Maria Noworolska. Umowa ulega 
rozwiązaniu z upływem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

V.9.1.6 Umowa Dzierżawy Autoklawu 
W dniu 15 kwietnia 2005 Emitent wypowiedział Umowę Dzierżawy Autoklawu z dnia 1 kwietnia 2004 r. 
zawartą z Niepublicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Maria Noworolska. Umowa 
ulega rozwiązaniu z upływem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

V.9.1.7 Umowa o Korzystanie z USG 
W dniu 15 kwietnia 2005 Emitent wypowiedział Umowę o Korzystanie z USG z dnia 1 kwietnia 2004 r. 
zawarta z Niepublicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Maria Noworolska.. 

Pozostałe umowy współpracy 
Emitent oświadcza, że umowy współpracy opisane w Prospekcie Udostępnionym w 9.4.2, 9.4.4 i 9.4.5 
nadal obowiązują i nie zostały do nich sporządzone żądane aneksy zmieniające ich warunki. 

 

Umowy współpracy zawarte w ramach towarzystw ubezpieczeniowych 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 

Inne umowy 
. 

V.9.1.8 Umowa Najmu Lokalu 
Umowa Najmu lokalu nr 21/2002 zawarta przez Emitenta z Hydroster-Zakład Urządzeń Okrętowych 
Sp. z o.o. w Gdańsku opisana w Prospekcie Udostępnionym jest umową obowiązującą. 

V.9.1.9    Umowa Najmu Lokalu 
Umowa Najmu Lokalu z dnia 1 czerwca 1999 r. zmieniona aneksami z dnia 14 stycznia 2004 i 1 maja 
2004 r. o najem lokalu przy ul. Szerokiej 121/122 w Gdańsku zawarta przez Emitenta z Zarządem 
Miasta Gdańska została rozwiązana w dniu 31 marca 2005 r. ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2005 r.  
 

V.9.1.10 Umowa Najmu Pomieszczeń Użytkowych (Restauracja) 
Umowa Najmu Pomieszczeń Użytkowych (Restauracja) z dnia 19 marca 2004 r. zawarta przez 
Emitenta z Pizzermanią Paula s.c. Elżbieta Słoka, Wiesław Skrzydło z siedzibą w Pruszczu Gdańskim 
została rozwiązana za porozumieniem Stron z dniem 30 września 2004 r. W dniu 1 października 2004 
r. Emitent zawarł nową Umowę Najmu Pomieszczeń Użytkowych (Restauracja) z Firmą 
Gastronomiczną Panada s.c. Elżbieta Słoka, Anna Słoka, Anna Korda z siedzibą w Gdańsku. Umowa 
zawarta została na tych samych zasadach jak poprzednia umowa najmu, opisana w Prospekcie 
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Udostępnionym. Zmianie uległa kwota czynszu za m2 powierzchni najmu, ustalona na 20 zł 
miesięcznie. Umowę zawarto na czas określony do dnia 30 czerwca 2005 r. 
 

V.9.1.11 Umowa o świadczenie usług w związku z emisją Obligacji 
Umowa wygasła ze względu na realizację wszystkich określonych w niej czynności. 
 

V.9.1.12 Umowa sprzedaży nr 0032/04. 
Umowa sprzedaży nr 0032/04 z dnia 9 lutego 2004 r. zawarta przez Emitenta z INTER ASAME Sp. z 
o.o. z siedziba w Poznaniu opisana w Prospekcie Udostępnionym jest umową obowiązującą. 
 

V.9.1.13 Umowa z dnia 9 marca 2004 r.   
Umowa z dnia 9 marca 2004 r. zawarta przez Emitenta z ARGO-FILM z siedziba w Warszawie 
opisana w Prospekcie Udostępnionym jest umową obowiązującą.” 
 

V.10 AKCJONARIUSZE ORAZ PODMIOTY POWIĄZANE 
Na dzień sporządzania Prospektu Emitentowi nie są znane inne umowy, których stroną są 
akcjonariusze lub podmioty powiązane z Emitentem, z wyjątkiem umów pożyczek zawartych 
pomiędzy Theo Frey East AG a Emitentem, opisanych w punkcie 10.2 oraz umów o współpracy w 
zakresie świadczenia usług medycznych zawartych z Prywatnym Serwisem Medycznym Sp. z o.o. 
(Dawny Theo Frey Poland Sp. z o.o.) opisanych w punkcie 10.1  

Umowy o współpracy zawarte z Prywatnym Serwisem Medycznym Sp. z o.o. (dawny 
Theo Frey Poland Sp. z o.o.) 

V.10.1.1 Umowa o korzystanie z infrastruktury. 
Dnia 1 kwietnia 2005 r. pomiędzy Emitentem a Prywatnym Serwisem Medycznym Sp. z o.o. (dawniej: 
Theo Frey Poland Sp. z o.o.) zawarte zostało Porozumienie na mocy którego rozwiązaniu uległa 
Umowa o współkorzystanie z infrastruktury z dnia 21 lipca 2003 r., opisana w Prospekcie 
Udostępnionym.  
Strony postanowiły kontynuować współpracę w przychodni przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 w 
Gdańsku, na bazie Umowy nr 01/SKL/2005 zawartej między stronami w dniu 1 kwietnia 2005. 
Umowa  nr 01/SKL/2005  
Data zawarcia: 1 kwietnia 2005 
Strony Umowy: 
Emitent –  zwany w treści Umowy „Swissmed” 
Prywatny Serwis Medyczny Sp. z o.o. –  zwany w treści Umowy Użytkownikiem. 
Przedmiot Umowy: 
Umowa reguluje stosunki umowne nawiązywane w zakresie: korzystania z gabinetów konsultacyjnych 
w przychodni przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 w Gdańsku oraz z urządzeń i aparatury wynajmowanej 
oddzielnie, korzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej, usług pielęgniarskich i administrowania 
dokumentacja medyczną, usług medycznych wykonywanych na zlecenie Użytkownika, usług 
administracyjnych związanych z inkasowaniem i rozliczaniem środków pieniężnych.  
Istotne postanowienia Umowy: 
Za korzystanie z gabinetów konsultacyjnych Użytkownik płacić będzie Emitentowi miesięczny czynsz 
równy sumie iloczynu liczby porad lekarskich udzielonych w gabinecie konsultacyjnym i uzgodnionej  
w umowie stawki za jedna wizytę oraz opłaty stałej w wysokości określonej w umowie. Opłaty za 
podstawowe usługi pielęgniarskie oraz inne usługi zlecone rozliczane są analogicznie.  
Zastrzeżenie warunku lub terminu: 
Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31.03.2010 r. 
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V.10.1.2 Umowa o korzystanie z nieruchomości i wyposażenia szpitala oraz 
komplementarnych usług medycznych. 

Umowa z dnia 27 lutego 2004 r. zawarta przez Emitenta z Prywatnym Serwisem Medycznym Sp. z 
o.o. (dawniej: Theo Frey Poland Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie opisana w Prospekcie 
Udostępnionym jest umową obowiązującą. 
 

V.10.1.3 Umowa o współpracy. 
Umowa z dnia 1 marca 2004 r. zawarta przez Emitenta z Zakładem Opieki Zdrowotnej Theo Frey Poland Sp. z 
o.o. z siedzibą w Gdańsku opisana w Prospekcie Udostępnionym jest umową obowiązującą. 

. Umowy pożyczki 
W okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego do dnia sporządzenia niniejszego Prospektu 
Emitent zawarł sześć umów pożyczek na łączną wartość 3.000.000 PLN oraz 1.330.000 CHF. 
Wszystkie powyższe umowy zostały zawarte z Theo Frey  East AG. 

V.10.1.4 Umowa Pożyczki  
Data zawarcia: 

25 listopada 2004 roku 

Strony Umowy: 

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku – Pożyczkobiorca.  

„Theo Frey” East Aktiegesellschaft z siedzibą w Bern, Szwajcaria – Pożyczkodawca. 

Przedmiot Umowy: 

Udzielenie pożyczki pieniężnej w kwocie stanowiącej równowartość w 1.100.000 PLN 

Istotne postanowienia umowy: 

Spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2005 roku. Odsetki w wysokości 8,21% w skali 
roku będą płatne po spłacie należności głównej. 

Kary umowne: 

Brak. 

Zastrzeżenie warunku lub terminu: 

Brak. 

V.10.1.5 Umowa Pożyczki  
Data zawarcia: 

21 grudnia 2004 roku 

Strony Umowy: 

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku – Pożyczkobiorca.  

„Theo Frey” East Aktiegesellschaft z siedzibą w Bern, Szwajcaria – Pożyczkodawca. 

Przedmiot Umowy: 

Udzielenie pożyczki pieniężnej w kwocie 1.200.000 PLM 

Istotne postanowienia umowy: 

Spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 15 lutego 2006 roku. Odsetki w wysokości 8,31% w skali 
roku będą płatne po spłacie należności głównej. 

Kary umowne: 

Brak. 

Zastrzeżenie warunku lub terminu: 
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Brak. 

V.10.1.6 Umowa Pożyczki  
Data zawarcia: 

6 stycznia 2005 roku 

Strony Umowy: 

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku – Pożyczkobiorca.  

„Theo Frey” East Aktiegesellschaft z siedzibą w Bern, Szwajcaria – Pożyczkodawca. 

Przedmiot Umowy: 

Udzielenie pożyczki pieniężnej w kwocie 700.000 PLN 

Istotne postanowienia umowy: 

Spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 15 lutego 2006 roku. Odsetki w wysokości 8,13% w skali 
roku będą płatne po spłacie należności głównej. 

Kary umowne: 

Brak. 

Zastrzeżenie warunku lub terminu: 

Brak. 

V.10.1.7 Umowa Pożyczki  
Data zawarcia: 

7 lutego 2005 roku 

Strony Umowy: 

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku – Pożyczkobiorca.  

„Theo Frey” East Aktiegesellschaft z siedzibą w Bern, Szwajcaria – Pożyczkodawca. 

Przedmiot Umowy: 

Udzielenie pożyczki pieniężnej w kwocie stanowiącej równowartość w złotych 550.000 CHF. 

Istotne postanowienia umowy: 

Spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 10 lutego 2007 roku. Odsetki w wysokości 2,2183% w skali 
roku będą płatne po spłacie należności głównej. 

Kary umowne: 

Brak. 

Zastrzeżenie warunku lub terminu: 

Brak. 

V.10.1.8 Umowa Pożyczki  
Data zawarcia: 

16 luty 2005 roku 

Strony Umowy: 

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku – Pożyczkobiorca.  

„Theo Frey” East Aktiegesellschaft z siedzibą w Bern, Szwajcaria – Pożyczkodawca. 

Przedmiot Umowy: 

Udzielenie pożyczki pieniężnej w kwocie 580.000 CHF 

Istotne postanowienia umowy: 
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Spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 20 lutego 2007 roku. Odsetki w wysokości 2,233% w skali 
roku będą płatne po spłacie należności głównej. 

Kary umowne: 

Brak. 

Zastrzeżenie warunku lub terminu: 

Brak. 

V.10.1.9 Umowa Pożyczki  
Data zawarcia: 

29 marzec 2005 roku 

Strony Umowy: 

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku – Pożyczkobiorca.  

„Theo Frey” East Aktiegesellschaft z siedzibą w Bern, Szwajcaria – Pożyczkodawca. 

Przedmiot Umowy: 

Udzielenie pożyczki pieniężnej w kwocie 200.000 CHF 

Istotne postanowienia umowy: 

Spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 30 kwietnia 2006 roku. Odsetki w wysokości 2,23% w skali 
roku będą płatne po spłacie należności głównej. 

Kary umowne: 

Brak. 

Zastrzeżenie warunku lub terminu: 

Brak. 

 

V.11 INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 
Wszystkie zmiany umów zawartych pomiędzy Emitentem a podmiotami powiązanymi Theo Frey East 
AG oraz Prywatny Serwis Medyczny Sp. z o.o. w stosunku do stanu przedstawionego w Prospekcie 
Udostępnianym zostały opisane w rozdziale V pkt. 10 niniejszego Prospektu. W opinii Emitenta w 
okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu nie zaszły inne 
zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na podstawie 
niniejszego prospektu 

V.12 KONCESJE, ZEZWOLENIA, ZGODY 

Koncesje 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 

Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 

Inne zezwolenia, zgody 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 
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V.13 NAJISTOTNIEJSZE PATENTY, LICENCJE, ZNAKI TOWAROWE 

Patenty, licencje 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 

Znaki towarowe 
Decyzją z dnia 4 marca 2005 r., uzupełnioną postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2005 r., Urząd 
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielił Emitentowi prawa ochronnego na znak towarowy słowno-
graficzny Swissmed Centrum Zdrowia o numerze Z-238938. Znak przeznaczony jest do oznaczenia 
towarów i/lub usług w zakresie: 

- świadczenia usług medycznych w pełnym zakresie 

- świadczenia usług medycznych w pełnym zakresie w ramach prowadzonej opieki społecznej 

- świadczenia niemedycznych usług z zakresu opieki społecznej 

- prowadzenia kursów edukacyjnych w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz 
działalności finansowej i obsługi nieruchomości, prowadzenia poradni pedagogicznych 

- oznaczania aparatów i instrumentów medycznych, chirurgicznych i stomatologicznych oraz 
artykułów ortopedycznych 

- oznaczania produktów kosmetycznych i toaletowych środków sanitarnych 

- oznaczania produktów farmaceutycznych i higienicznych oraz środków sanitarnych 
stosowanych w lecznictwie i higienie osobistej 

- świadczenia usług i pośrednictwa finansowego, doradztwa finansowego, usług w zakresie 
obsługi nieruchomości, pośrednictwa w sprawach sprzedaży i najmu nieruchomości 

Ponadto, 15 września 2004 r. Emitent złożył wniosek o rejestrację Wspólnotowego Znaku 
Towarowego słowno-graficznego „SWISSMED” do Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w 
Alicante, Hiszpania. Wniosek został przez Urząd zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym 
dnia 16 września 2004 r. Obecnie trwają czynności przygotowawcze do oficjalnej publikacji w 
Biuletynie Wspólnot Europejskich. Publikacja w Biuletynie oznacza udzielenie ochrony prawnej 
zarejestrowanemu znakowi towarowemu na terenie Unii Europejskiej, pod warunkiem nie zgłoszenia 
sprzeciwu przez innego uczestnika wspólnotowego rynku. 

V.14 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE  

Porozumienie o współpracy (Prace Badawczo – Rozwojowe) 
W punkcie 14.1.1 Prospektu Udostępnianego dodaje się następujący tekst:  

Umowa z dnia 4 stycznia 2002 została zrealizowana. Emitent dokonał w dniu 31 grudnia 2004 r.  
przyjęcia przedmiotu umowy od Oddziału. Wdrożenie wykonanych w ramach Umowy z dnia 4 stycznia 
2002 prac badawczo - rozwojowych nastąpi, z przyczyn organizacyjnych, równocześnie z wdrażaniem 
przez Emitenta systemu zarządzania jakością ISO. Wdrażanie ISO będzie prowadzone po uzyskaniu 
przez Emitenta wsparcia z funduszy strukturalnych (wniosek o wsparcie z Sektorowego Programu 
Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw – Działanie 2.1 zostanie złożony do 
24 czerwca 2005, a uzyskanie decyzji o przyznaniu dofinansowania na usługi doradcze w zakresie 
wdrażania systemu zarządzania jakością spodziewane jest w terminie 90 dni od tej daty). 
Emitent dokonał zapłaty należnego Oddziałowi wynagrodzenia w drodze kompensaty wzajemnych 
rozrachunków. 

V.15 GŁÓWNE INWESTYCJE EMITENTA 
W okresie od 2001 roku do dnia aktualizacji prospektu głównym zadaniem inwestycyjnym Emitenta 
była budowa własnego, nowoczesnego Szpitala. Pozostałe nakłady inwestycyjne to przede wszystkim 
nakłady poniesione w 2001r. na modernizację wynajętej części tzw. Szpitala Studenckiego, w której 
spółka rozpoczęła działalność w zakresie lecznictwa szpitalnego. Inwestycja ta miała jednak pośredni 
związek z realizowaną inwestycją – budową Szpitala – bowiem chodziło o podjęcie działalności 
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zabiegowej, przygotowanie struktur i podstawowego personelu przed uruchomieniem Szpitala i 
rozpoczęcie kontraktowania tego typu usług w NFZ (na początku działalności w BKCH). Wartość i 
strukturę nakładów w poszczególnych okresach zestawiono w tabeli poniżej.  
 
Wartość i struktura nakładów inwestycyjnych Emitenta (w tys. PLN) 

Wyszczególnienie 01.01.05-
31.03.05 

12.12.03-
31.12.04 

12.12.03-
30.09.04 

12.12.03- 
30.06.04 

12.12.03-
31.03.04 

01.01.03-
11.12.03 

01.01.02-
31.12.02 

01.01.01-
31.12.01 

Wartości niematerialne i prawne 121 119 100 86 41 60 5

Środki trwałe własne 87 20.416 20.174 15.031 4.493 17 142 49

Środki trwałe w leasingu 98 98 98 - - 876 -

Środki trwałe w budowie – budynki i budowle 250 97 - 2.542 16.930 4.035 2.488 *

Środki trwałe w budowie – wyposażenie 2 - 60 - 10.157 187 - -

Inwestycje w nieruchomości i prawa 8 (355) (355) (355) 7 7 - 3.345

Dłużne papiery wartościowe `- - - - - 5 - 100
* w 2001r. poniesiono nakłady (inwestycje w obcym środku trwałym) na modernizację części tzw. Szpitala Studenckiego, w 
którym Spółka rozpoczęła działalność w zakresie lecznictwa szpitalnego (274 tys. PLN) 

V.16 UMOWY KREDYTOWE, POŻYCZKI, PORĘCZENIA I GWARANCJE ORAZ 
ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z PAPIERÓW DŁUŻNYCH, PRAW 
POCHODNYCH LUB INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 

Umowy kredytowe  
Treść analogicznego punktu zamieszczonego w Prospekcie Udostępnionym zostaje uzupełnienia 
poprzez dodanie zamieszczonej poniżej  informacji. 

Począwszy od stycznia 2005 Emitent spłaca raty kapitałowe zgodnie z warunkami umowy. W okresie 
od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2005 roku spłacona została kwota 410.191,15 PLN co odpowiada 
równowartości 104.722,90 EUR.  

Zadłużenie na dzień 31 marca 2005 r. prospektu wynosi : 18.055.304,49 PLN 

Od dnia publikacji prospektu Udostępnionego do dnia aktualizacji prospektu umowa nie była 
aneksowana. 

Inne umowy  
Zgodnie z oświadczeniami posiadaczy Obligacji, wszystkie Obligacje Emitenta zostały zamienione na 
akcje zwykłe na okaziciela serii B Emitenta dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie dnia 15 października 2004 r. Na dzień dzisiejszy na Emitencie nie ciążą 
żadne zobowiązania związane z poprzednio wyemitowanymi obligacjami. Emitent nie wyemitował 
także żadnych innych obligacji. 

V.17 NIERUCHOMOŚCI 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 

V.18 INFORMACJE O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH 

Postępowania upadłościowe, układowe, ugodowe, egzekucyjne lub likwidacyjne 
 

W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 
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Inne postępowania, których stroną jest Emitent lub akcjonariusz posiadający co 
najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta 
Emitent nie jest stroną żadnego postępowania, którego wynik miał lub może mieć istotne znaczenie 
dla działalności Emitenta.  Opisane w Prospekcie Udostępnionym postępowanie z powództwa 
Czesława Pieniążek przeciwko Emitentowi zostało umorzone wobec zawarcia przez strony ugody 
sądowej, na mocy której Emitent zobowiązał się zapłacić powodowi kwotę 6.000 PLN, przy 
wzajemnym zniesieniu kosztów postępowania.  Pozostałe postępowania opisane w Prospekcie 
Udostępnionym nie zostały prawomocnie rozstrzygnięte przez właściwe sądy. Ponadto w dniu 
14.04.2005 r. Emitentowi doręczony został pozew spółki MW Management Sp. z .o.o. w Siedlcach o 
zapłatę kwoty 482.029,46 zł. wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 450.211,92 zł. od dnia 
16.03.2005 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 31.817,54 zł. od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.  
MW Management Sp. z.o.o. w Siedlcach nabyła wierzytelność przeciwko Emitentowi od firmy Tehand 
Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.  Zdaniem Emitenta wierzytelność jest sporna, w szczególności biorąc 
pod uwagę uzasadnienie pozwu, w którym wskazuje się, iż wierzytelności objęte pozwem powstały w 
związku z najmem lokalu przez Emitenta od cedenta, podczas gdy Emitent nigdy nie wynajmował od 
spółki Tehand nieruchomości.  Powód nie załączył do pozwu umowy, która potwierdzałaby zasadność 
roszczenia. Emitent będzie wnosił o oddalenie powództwa w całości. 
W dniu 27 stycznia 2005 r. Emitent jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Swissmed Centrum 
Zdrowia S.A. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31.12.2004 r. utrzymującą w mocy zaskarżoną 
decyzję Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z dnia 06.12.2004 r. w przedmiocie 
rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie przez POW NFZ umów w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych w zakresie lecznictwo szpitalne od dnia 01.01.2005 r.  Skarga zawiera wniosek o 
uchylenie w całości decyzji Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dn. 31.12.2004 r. oraz 
poprzedzającej ją decyzji Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NF z dn. 06.12.2004 r. 
Zdaniem Skarżącego, postępowanie w sprawie zawarcia umowy zostało przeprowadzone błędnie, z 
naruszeniem ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w 
szczególności jej art. 134, 148, jak również z naruszeniem ustawy o finansach publicznych, w 
szczególności jej art. 28 ust. 3 pkt 1, w wyniku czego naruszony został interes prawny i faktyczny 
Skarżącego. 
 
Emitent wie, że toczy się postępowaniu, w którym podejrzanym jest Pan Marek D., akcjonariusz 
posiadający więcej niż 5% głosów na walnym gromadzeniu Emitenta. Zarząd Emitenta oświadcza, że 
nie są mu znane żadne inne informacje na temat postępowania prowadzone przez organy prawa 
przeciwko Panu Markowi D. niż przekazywane za pośrednictwem środków masowego przekazu 

Postępowania przed organami administracji  
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 

V.19 REALIZACJA OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z TYTUŁU WYMAGAŃ 
OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

Od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego do dnia aktualizacji prospektu Emitent nie zawarł 
innych, niż opisane na stronie 123 w punkcie 19 rozdziału V Prospektu Udostępnionego, umów 
mających na celu realizację obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska.
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Rozdział VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU 
EMITENTA 

 

VI.1 OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI  
 
Treść analogicznego punktu zamieszczonego w Prospekcie udostępnionym zostaje uzupełniona w 
następujący sposób. 
 Ocena zarządzania zasobami finansowymi została oparta także na raportach kwartalnych za trzeci i 
czwarty kwartał 2004 roku. 
Wyemitowane przez Emitenta Obligacje zamienne na Akcje Serii A zostały w całości zamienione na 
Akcje zwykła na okaziciela Serii B zgodnie z oświadczeniami Obligatariuszy i na zasadach 
określonych w Prospekcie Udostępnionym. 

Analiza rentowności 
 31 marca 2005 31 grudnia 2004 30 czerwca 2004 11 grudnia 2003 31 grudnia 2002 

Wsk. rentowności sprzedaży na 
działalności operacyjnej -28,2% -56,79% -57,18% -38,82% -18,94%

Wsk. rentowności sprzedaży 
brutto -41,45% -45,72% -73,67% -41,87% -38,23%

Wsk. rentowności sprzedaży 
netto -45,08% -42,89% -80,33% -42,34% -27,55%

Stopa zwrotu z aktywów (ROA) -2,09% -4,77% -4,42% -5,54% -8,53%
Stopa zwrotu z kapitałów 
własnych (ROE) -7,63% -16,11% -45,75% -29,14% -18,51%

 

Analiza zadłużenia 
 31 marca 2005 31 grudnia 2004 30 czerwca 2004 11 grudnia 2003  31 grudnia 2002 

Wsk. Zadłużenia 0,73 0,70 0,90 0,80 0,48
Wsk. zadłużenia kapitałów 
własnych 2,64 2,38 9,27 4,20 1,05

 

Analiza płynności 
 31 marca 2005 31 grudnia 2004 30 czerwca 2004 11 grudnia 2003 31 grudnia 2002 

Wsk. bieżącej płynności 0,21 0,15 0,31 0,26 0,99

Wsk. szybkiej płynności 0,19 0,10 0,29 0,23 0,91

Wsk. podwyższonej płynności 0,05 0,06 0,09 0,02 0,07

 

Sposób obliczania poszczególnych wskaźników 
Wskaźniki zostały obliczone w sposób zdefiniowany w analogicznym punkcie Prospektu 
Udostępnionego. 

VI.2 OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW 
NA WYNIKI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

W okresie pomiędzy opublikowanie Prospektu Udostępnionego a 31 grudnia 2004 roku następujące 
czynniki i nietypowe zdarzenia miały wpływ na wynik z działalności gospodarczej Spółki: 

1) następowało stopniowe zakończenie i rozliczenie inwestycji w obiekt przy ul. Wileńskiej w 
Gdańsku oraz sukcesywne uruchamianie kolejnych części szpitala; 

2) akcje Spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu, 
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3) dokonano emisji akcji serii B skierowana do nabywców obligacji zamiennych, 

4) przeprowadzono publiczną emisję akcji serii C. 

5) wprowadzenie akcji serii B i C do obrotu giełdowego. 

6) rozpoczęcie świadczenia usług w ramach kardiologii inwazyjnej 

 

Na wyniki Emitenta znaczący wpływ miało zakończenie i rozliczenie budowy Szpitala. Mniejsze od 
zakładanych wpływów z emisji Akcji Serii C nie pozwoliły na pełną spłatę zobowiązań finansowych 
zaciągniętych podczas budowy Szpitala. Stąd Zarząd Emitent podjął działania zmierzające do 
restrukturyzacji zadłużenia. Emitent ponosi jednak wysokie koszty finansowe obsługi zadłużenia, które 
negatywnie odbijają się na wynikach jego działalności. 

W okresie od opublikowania Prospektu Udostępnionego wzmożone prace wykończeniowe i 
uruchamianie kolejnych oddziałów. W grudniu 2004 roku Emitent uruchomił usługi związane z 
kardiologia inwazyjną, co można przyjąć za datę zakończenia budowy Szpitala. Pełne uruchomienie 
Szpitala pozwoliło Emitentowi na rozszerzenie zakresu współpracy z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w wynikach z działalności gospodarczej w 2005 roku 

 

VI.3 OPIS KIERUNKÓW ZMIAN W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W 
OKRESIE OD SPORZĄDZENIA OSTATNIEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO ZAMIESZCZONEGO W PROSPEKCIE DO DATY 
SPORZĄDZENIA PROSPEKTU  

W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 

 

VI.4 CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH 
CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA 
EMITENTA ORAZ OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ EMITENTA 

Czynniki zewnętrzne 

VI.4.1.1 Sytuacja na rynku usług medycznych 
W dniu 1 października 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyjątkiem art. 201 Ustawy, który wszedł w życie 
z dniem 1 stycznia 2005 r. oraz art. 239 ust. 1 i 2 Ustawy, które weszły w życie z dniem jej ogłoszenia, 
co w znacznym stopniu wyeliminowało niepewność w zakresie kierunków polityki rządowej w zakresie  
służby zdrowia i ustabilizowało rynek usług medycznych. W opinii Emitenta w okresie od dnia 
publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu nie zaszły inne zmiany mogące mieć 
wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na podstawie niniejszego prospektu. 

VI.4.1.2 Utrzymanie tendencji rozwojowych w gospodarce polskiej 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 

VI.4.1.3 Rozwój prywatnej służby zdrowia 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 
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VI.4.1.4 Lokalizacja Spółki 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 

Czynniki wewnętrzne 

VI.4.1.5 Unikalna strategia rozwoju i działania 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 

VI.4.1.6 Wielospecjalistyczny Szpital 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 

VI.4.1.7 Współpraca z organizacjami medycznymi 
17 marca 2005 r. Swissmed Centrum Zdrowia S.A., jako pierwsza prywatna, nowoczesna organizacja 
medyczna w Polsce, otrzymało nagrodę: „W dowód uznania za innowacyjność w służbie zdrowia” 
przyznaną przez Kattering Medical Center Network, Dayton, Ohio. Emitent konsekwentnie podejmuje 
współpracę z ośrodkami zajmującymi się ochroną zdrowia.  W opinii Emitenta w okresie od dnia 
publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu nie zaszły dalsze zmiany mogące 
mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na podstawie niniejszego prospektu. 

VI.4.1.8 Współpraca z towarzystwami ubezpieczeniowymi 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 

Perspektywy rozwoju 
 
Emitent konsekwentnie realizuje działania zmierzające do dynamicznego wzrostu podstawowych 
parametrów ekonomicznych Spółki, czemu sprzyja uruchomiony w ubiegłym roku wielospecjalistyczny 
szpital w Gdańsku. Analizując wyniki działalności Emitenta w ostatnich miesiącach można stwierdzić, 
że szpital oraz akcja promocyjna towarzysząca jego otwarciu stanowią również istotny czynnik 
wzrostu stymulujący ilość świadczeń udzielanych w zakresie lecznictwa otwartego. O ile w 2003 roku 
ilość zdarzeń medycznych (porad konsultacji itp.) wyniosła ok. 40 tys., to już w 2004 roku było to ok. 
80 tys., zaś w pierwszym kwartale 2005 roku ponad 30 tys., co wskazuje na możliwość osiągnięcia 
poziomu powyżej 120 tys. zdarzeń medycznych w lecznictwie otwartym za rok 2005. 
 
Emitent, zgodnie z założoną strategią świadczy kompleksowe usługi medyczne, począwszy od 
podstawowej opieki zdrowotnej, poprzez ambulatoryjną diagnostykę specjalistyczną, skończywszy na 
skomplikowanych procedurach zabiegowych, dzięki czemu możliwe jest zdiagnozowanie i 
przygotowanie pacjenta do zabiegu jeszcze przed przyjęciem do szpitala, co znacząco skraca 
przeciętny okres hospitalizacji i zwiększa ilość zabiegów możliwych do wykonania na bazie posiadanej 
infrastruktury.   
 
Według szacunków Spółki, docelowo Szpital może przyjmować rocznie ok. 8,0 tys. pacjentów, co 
odnosząc do szacowanej na podstawie danych statystycznych liczby hospitalizacji w roku w 
przedziale 350-400 tys. w województwie pomorskim, odpowiada 1,9-2,4% udziału w rynku. Należy 
jednak zwrócić uwagę, że z uwagi na posiadany potencjał kadrowy i nowoczesną infrastrukturę, w 
niektórych procedurach zabiegowych Emitent  osiągnie znacznie większy udział w rynku. Przykładem 
może być chirurgia naczyniowa, w zakresie której Emitent stał się najbardziej znaczącym po 
Gdańskiej Akademii Medycznej ośrodkiem chirurgii naczyniowej i wraz z Akademią Medyczną są to 
jedyne ośrodki pełniące ostry całodobowy dyżur w tej dyscyplinie dla Trójmiasta i okolic. Już na 
początku swojego istnienia oddział chirurgii naczyniowej uzyskał ok. 20% środków przeznaczonych 
przez Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na tę dyscyplinę.  
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Kolejną dyscypliną, która pozyskuje znaczny udział w rynku jest kardiologia inwazyjna. Dzięki 
posiadanemu sprzętowi Emitent został umieszczony w planie ostrych dyżurów zawałowych dla 
regionu, zaś jego udział w zakresie tzw. hospitalizacji jednodniowych w odniesieniu do środków 
przeznaczonych na ten cel przez POW NFZ wynosi ponad 10%.  Ponieważ ilość pacjentów 
zgłaszających się do Szpitala SWISSMED systematycznie rośnie, trwają starania o sukcesywne 
zwiększanie kontraktu w tej dziedzinie.  
 
Z uwagi na bardzo dobre warunki pobytu i wysoką jakość infrastruktury, Szpital SWISSMED zyskuje 
coraz większe znaczenie w dziedzinie chirurgii dzieci. W szpitalu realizowana jest również znaczącą 
ilość zabiegów ginekologicznych i to zarówno finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, gdzie 
udział w kontrakcie w zakresie procedur jednodniowych szacuje się na 10%  budżetu POW NFZ, jak 
również procedur prywatnych realizowanych przez współpracujących ze Spółką lekarzy na bazie 
umów o korzystanie z nieruchomości i wyposażenia szpitala oraz komplementarnych usług 
medycznych, opisanych w rozdziale V.  
 
Zgodnie z założona strategią Emitent zamierza selektywnie kontraktować procedury z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, świadomie rezygnując bądź ograniczając zakres kontraktu w dziedzinach, gdzie 
istnieje rozwinięty rynek prywatny, zaś zabiegając o przyznanie środków z NFZ na potrzeby procedur 
ratujących życie, na przykład w przypadku zawału serca.  
 
Emitent w dalszym ciągu zamierza koncentrować swą uwagę na lecznictwie zamkniętym, gdzie 
posiada już znaczne doświadczenie, rozwijając podstawową opiekę zdrowotną i podstawową 
diagnostykę w oparciu o umowy z partnerami medycznymi bazującymi na modelu franchisingu.   
 
Z uwagi na duże zainteresowanie budową Szpitala w Warszawie, zgłaszanego między innymi przez 
Towarzystwa Ubezpieczeniowe, gotowe partycypować w takim projekcie, Emitent, zgodnie z celami 
Emisji opisanymi w rozdziale I punkcie 6.1, rozpoczął przygotowania do realizacji takiego projektu w 
Warszawie, przy czym z uwagi na zamiar oddzielenia nowych przedsięwzięć inwestycyjnych i bieżącej 
działalności operacyjnej oraz możliwość partycypacji w projekcie innych partnerów, rozważa się 
możliwość powołania kontrolowanej przez Emitenta spółki celowej.    
 
Zapowiadane zmiany w zakresie finansowania świadczeń medycznych poprzez dopłaty bezpośrednie 
pacjentów lub wykupienie polis ubezpieczenia zdrowotnego i w konsekwencji finansowania zabiegów 
przez Towarzystw Ubezpieczeniowe, a także bardzo duże zapotrzebowanie na usługi w standardzie 
oferowanym przez Emitenta, stanowią przesłanki potwierdzające słuszność rozwoju w zakresie 
budowy i zarządzania placówkami szpitalnymi. 
 
Przewiduje się uruchomienie w drugim półroczu 2005r.  oddziału położniczego oferującego usługi na 
zasadach komercyjnych, co zwiększyć powinno wolumen wpływów z segmentu prywatnego.  
 
Z uwagi na fakt, ze znaczna część zobowiązań Emitenta nominowana jest w walutach obcych 
kształtowanie się kursów walut będzie miało wpływ na kształtowanie się wyniku finansowego. 
 
Podjęte rozmowy z partnerem medycznym posiadającym sieć przychodni na terenie Polski, w sprawie 
wspólnego opracowania produktu dla towarzystw ubezpieczeniowych i wzajemnej sprzedaży swoich 
usług medycznych, zaowocować powinny napływem nowych pacjentów. 
 
Wraz z  coraz częstszymi doniesieniami mediów o patologiach w służbie zdrowia wzrasta skłonności 
pacjentów do korzystania z czytelnej i zgodnej z prawem oferty prywatnych świadczeń medycznych.  
 
Koniunktura na rynku papierów wartościowych determinować będzie warunki cenowe emisji akcji serii 
D i tym samym wpłynie na wartość kapitałów własnych Emitenta i ilość środków pieniężnych na 
realizację celów emisji.  
 
Małe wpływy z emisji akcji serii D skutkować mogą dalszym utrzymywaniem się wskaźnika płynności 
na niskim poziomie.  
 
Emitent przewiduje, że Narodowy Fundusz Zdrowia, po podsumowaniu pierwszego półrocza może 
dokonać podziału dodatkowych środków finansowych, o pozyskanie których Emitent będzie zabiegał 



ROZDZIAŁ VI. – OCENY I PRSPEKTYWY ROZWOJU  EMITENTA 
 

 68

w ramach posiadanych kontraktów zarówno na lecznictwo szpitalne jak i na ambulatoryjna opiekę 
specjalistyczną i  diagnostykę obrazową. 

VI.5 STRATEGIA ROZWOJU I ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE EMITENTA NA 
NAJBLIŻSZE LATA  

Strategia rozwoju 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 

Zamierzenia inwestycyjne oraz ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 
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Rozdział VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, 
OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, OSOBACH 
NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH 
AKCJONARIUSZACH 

VII.1 OPIS ORGANIZACJI EMITENTA 

Opis podstawowych zasad zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu.  

VII.2 DANE O STRUKTURZE ZATRUDNIENIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE 
EMITENTA W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT  

Liczba zatrudnionych oraz rodzaje umów, na podstawie których jest świadczona praca 
 

Wielkość i struktura zatrudnienia w latach 2001 – I kwartał 2005 
       

 31.03.2005 31.12.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 
Umowy o pracę 
/osoby/ 72 74 64 37 38 49 

Umowy o pracę /etaty/ 71,25 72,5 60,75 34,05 34,7 etatów 45,8 
Umowy zlecenia 172 173 111 124 97 87 
Umowy o dzieło 39 40 38 31 27 13 
Umowy o współpracę 221 197 136 87 50 20 
Umowy o zarządzanie 9 4 3 2 1 0 
 
Na dzień aktualizacji prospektu zawarte były 72 umowy o pracę, w tym 70 umów o pracę na pełen 
etat, 1 umowa o pracę na ½ etatu, 1 umowa o pracę na ¾ etatu. Zdecydowana większość lekarzy 
świadczy usługi medyczne na podstawie umów cywilno-prawnych, w tym umowy-zlecenia 172, umowy 
o dzieło 39. Ponadto spółka podpisała 221 umów z lekarzami prowadzącymi działalność w ramach 
indywidualnych praktyk lekarskich. Wyselekcjonowana grupa  9 lekarzy objęła funkcje zarządcze 
oparte na umowach o zarządzanie. Do grupy tej wchodzą: Dyrektor Medyczny, Kierownik 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Koordynator Zespołu Ginekologii, Kierownik Zakładu 
Diagnostyki Obrazowej, Kierownik Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Koordynator Prywatnej 
Wyjazdowej Pomocy Lekarskiej, Koordynator Zespołu Kardiologii, Koordynator Chirurgii Naczyniowej, 
Kierownik Poradni Specjalistycznych. 
 

Struktura wykształcenia 
 

Struktura wykształcenia w latach 2001 – I kwartał 2005 
       

  31.03.2005 31.12.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 
Wyższe 26 26 28 16 16 23 

Średnie 44 46 34 19 20 24 

Zawodowe 2 2 2 2 2 2 

Podstawowe 0 0 0 0 0 0 
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Polityka kadrowa oraz dotychczasowy stopień płynności kadr 
Struktura strategii zarządzania zasobami ludzkimi koncentruje się wokół pomocy organizacji w 
pozyskiwaniu i utrzymaniu potrzebnych jej ludzi, zapewnieniu pracownikom szkolenia, rozwoju, 
motywacji, właściwego wynagrodzenia, a także podejmowania kroków w celu stworzenia i utrzymania 
dobrego klimatu stosunków pracowniczych. Jednocześnie stanowi ona podbudowę dla polityki 
dotyczącej zarządzania kadrami, czyli wytycznych na temat metod, jakie organizacja zamierza 
stosować w zarządzaniu ludźmi. Polityka personalna to jeden z podstawowych czynników rozwoju 
Spółki. System zarządzania zasobami ludzkimi obejmuje planowanie potrzeb kadrowych, rekrutację 
zewnętrzną i wewnętrzną oraz system szkoleń pozwalający na przygotowanie pracowników do zmian 
zachodzących w firmie oraz jej otoczeniu. Działania takie mają na celu spełnianie oczekiwań 
pacjentów poprzez efektywne realizowanie zadań Emitenta. Dlatego też wszelkie działania z zakresu 
zarządzania kadrami są skoncentrowane na stworzenie i zachowanie wysoko wykwalifikowanej i 
kompetentnej obsady firmy przy zachowaniu racjonalnego poziomu kosztów związanych z 
zatrudnieniem. Prawidłowo prowadzona polityka zatrudniania sprzyja nie tylko temu, by pracownicy 
wzmacniali Emitenta w bieżącej działalności, ale także by chcieli pozostać w nim na dłużej. 
Zatrudniane osoby posiadają określone doświadczenie zawodowe, wyróżniają się dużą kreatywnością 
i mobilnością. Wysoka fluktuacja jest spowodowana duża liczną nowozatrudnionych osób. 
 

Fluktuacja pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę  
w latach 2001 – I kwartał 2005 

      
31.03.2005 2004 30.06.2004 2003 2002 2001 

14% 94% 57% 12% 17% 84% 
 

System wynagradzania  
System wynagrodzeń Emitenta dzieli się na trzy podstawowe grupy: 
- osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
- osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie, 
- osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło. 
 Dodatkowymi składnikami systemu są umowy o współpracy oraz umowy o zarządzanie. 

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę posiadają wynagrodzenie zasadnicze, jest 
ono nie zależne od normatywnego czasu pracy, co w konsekwencji prowadzi do czytelnych zasad 
naliczania, wynagradzania oraz zadowolenia pracowników. Emitent  dla personelu etatowego 
wprowadził okresowe oceny pracownika jako podstawę do tworzenia systemu motywacyjnego 

Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie otrzymują wynagrodzenia zależne od czasu 
pracy (stawki godzinowej). Zaletą tej formy wynagradzania jest minimalizacja kosztów związanych z 
czasem nieprzepracowanym przez zleceniobiorcę. 

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło rozliczane są na podstawie algorytmów 
uzależniających wysokość płacy od przychodów i kosztów bezpośrednich związanych z ich 
uzyskaniem. Dzięki tej formie wynagradzania Spółka zyskuje efektywność zadaniową pracowników, 
profesjonalizm oraz zaangażowanie w wykonywane zadania. 

Umowy o współpracy rozliczane są na podstawie rachunków przekładanych Spółce przez 
lekarzy prowadzących działalność w ramach indywidualnych praktyk lekarskich. 

Umowy o zarządzanie naliczane i rozliczane ryczałtowo zgodnie z indywidualnie zawartą 
umową między stronami. 
 
Średnie miesięczne wynagrodzenie w Spółce (w PLN) w okresie od 2001 r. do końca I kwartału 2005 
r. w podziale na podstawowe grupy pracowników przedstawia się następująco 

Rok Zarząd Pracownicy umysłowi Pracownicy fizyczni 

2001 42 275 3 597 1 225 

2002 45 000 4 004 1 225 

2003 45 000 3 227 1 208 

I półr. 2004 44.255 3.178 - 
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2004 44.829 3.470 - 

I kwartał 2005 29.333 2.809 - 

 

System świadczeń socjalnych, programów ubezpieczeń grupowych lub 
indywidualnych na rzecz pracowników 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 

Związki zawodowe 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 

Spory zbiorowe i strajki 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 

VII.3 OSOBY ZARZĄDZAJĄCE 
W okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu 
Emitenta 

Informacje zawarte o Panu Romanie Walasińskim w Prospekcie Udostępnionym na stronie 139 
uzupełnia się o następującą informację: 
 
Według złożonego oświadczenia Pan Roman Walasński nie został też pozbawiony przez sąd 
upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji 
członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie 
państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 
590-591 Kodeksu spółek handlowych 

VII.4 OSOBY NADZORUJĄCE  
Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Rada Nadzorcza Emitenta składa się z pięciu osób. 
Ostatnie zmiany w jej składzie dokonano na podstawie uchwały NZWA Emitenta w dniu 12 stycznia 
2005 roku. Z uwzględnieniem tych zmian w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 

1. Bruno Hargartner - Przewodniczący 
2. Maciej Dobrzyniecki 
3. Zbigniew Gruca 
4. Robert Bęben 
5. Czesław Pospieszyński” 

 
Pan Bruno Hargartner 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku 

Informacje zawarte o Panu Bruno Hargartnerze w Prospekcie Udostępnionym na stronie 138 
uzupełnia się o następującą informację: 
„Według złożonego oświadczenia Pan Bruno Hargartner nie został też pozbawiony przez sąd 
upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji 
członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie 
państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 
590-591 Kodeksu spółek handlowych” 
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Pan Maciej Dobrzyniecki 
Członek Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku 

Informacje zawarte o Panu Macieju Dobrzynieckim w Prospekcie Udostępnionym na stronie 139 
uzupełnia się o następującą informację: 
„Według złożonego oświadczenia Pan Macieja Dobrzynieckiego nie został też pozbawiony przez sąd 
upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji 
członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie 
państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 
590-591 Kodeksu spółek handlowych” 
 
 
Pan Zbigniew Gruca 
Członek Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku 

Wiek:72 lata 

Informacja o miejscu zamieszkania oraz nr PESEL została objęta wnioskiem o niepublikowanie i 
przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”. 

Kadencja Pana Zbigniewa Grucy trwa 3 lata począwszy od 12 grudnia 2003 roku i wygasa z dniem 
odbycia się Walnego Zgromadzenia Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2005. 

Pan Zbigniewa Gruca nie jest zatrudniony w Spółce Swissmed Centrum Zdrowia SA. 

Prof.dr hab.med. Zbigniew Gruca w 1957 r. ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku, a w 1965 r. 
studia podyplomowe w Cardiff University.  

Obronił doktorat na Akademii Medycznej w Gdańsku w 1966 r., następnie w 1973 r. uzyskał 
habilitację, a w 1987 r. zdobył tytuł naukowy profesora chirurgii.  

Praktykę lekarską rozpoczął w Katedrze Chirurgii Akademii Medycznej w Gdańsku, następnie 
pracował jako lekarz okręgowy na ORP „Wicher” oraz jako „Visiting Profesor” w Ahmado Bello 
University w Nigerii. Od 1977r. profesor Chirurgii Akademii Medycznej w Gdańsku, 1990-93 
prodziekan Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, od 1997r. kierownik Kliniki. Był 
kierownikiem zespołu nauczania podyplomowego ordynatorów oddziałów chirurgicznych, 
konsultantem regionalnym z zakresu chirurgii, kierownikiem naukowym kursów CMKP. Wprowadził 
szereg nowoczesnych metod operacyjnego leczenia w chirurgii gastroenterologicznej i 
endykronologicznej, wprowadził nowoczesne metody nauczania w chirurgii, wielokrotny organizator 
sympozjów i zjazdów naukowych. Autor 567 prac i rozdziałów w kilku podręcznikach chirurgii, autor 
podręcznika chirurgii dla pielęgniarek oraz podręcznika „Chirurgia dla studentów stomatologii”. 
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, nagrodami Ministra 
Zdrowia. Jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, Societe Internationale de Chirurgie, 
Collegium Internationale Chirurgie Digestive, Europen Society of Oncological Burgery, Klubu Chirurgii 
Endokrynologicznej. W latach 2001-03 prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich, 
od 1997 roku Członek Honorowy.  

 
Według złożonego oświadczenia, Pan Zbigniew Gruca nie prowadzi działalności konkurencyjnej 
wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani 
nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej 
osoby prawnej, nie został też pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 
gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub 
pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 
stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 
rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu spółek handlowych. 
Pan Zbigniew Gruca nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na 
podstawie Ustawy o KRS. Pan Zbigniew Gruca nie pełnił w przeszłości funkcje osób nadzorujących 
lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości 
lub likwidacji. 
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Pan Robert Bęben 
Członek Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku 

Wiek: 38 lat 

Informacja o miejscu zamieszkania oraz nr PESEL została objęta wnioskiem o niepublikowanie i 
przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”. 

Kadencja Pana Roberta Bębna trwa 3 lata począwszy od 12 grudnia 2003 roku i wygasa z dniem 
odbycia się Walnego Zgromadzenia Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2005. 

Pan Robert Bęben nie jest zatrudniony w Spółce Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 

Dr Robert Bęben, w 1992 ukończył magisterskie studia dzienne na Wydziale Ekonomiki Produkcji 
Uniwersytetu Gdańskiego, a w roku 1993 Podyplomowe Studium Prawa Handlowego na Wydziale 
Prawa i Administracji. Uczestniczył w Studium Doradztwa Podatkowego Gdańskiej Akademii 
Bankowej. W lipcu 2001 r. obronił na Uniwersytecie Gdańskim pracę doktorską pt. Segmentacja rynku 
w budowie strategii marketingowej usług finansowych. W 2002 r. uzyskał dyplom Ministra Skarbu 
potwierdzający złożenie egzaminów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Ma duże 
doświadczenie w pracy w instytucjach finansowych. Pracował jako Inspektor ds. kredytów w Sopot 
Bank S.A. w Sopocie, w latach 1993 – 1996 w Bałtyckim Towarzystwie Leasingowym S.A. w Gdańsku 
jako Specjalista ds. leasingu, a następnie jako inspektor w Powszechnym Banku Gospodarczym S.A. 
Oddział w Gdańsku oraz na stanowisku dyrektora Prolim S.A. w Sopocie. Od 2001 r. jest związany ze 
spółką Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Ostatnio zajmował stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju. W 
dniu 12.01.2005 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu złożył do protokołu swoją rezygnację z 
pełnionej funkcji w związku z powołaniem do składu Rady Nadzorczej z dniem 12.01.2005.  

Pan Robert Bęben jest od 12 stycznia 2005 roku prokurentem w firmie Prywatny Serwis Medyczny Sp. 
z o.o. działającej w zakresie usług ochrony zdrowia, oferując uzupełniającą ofertę świadczeń 
medycznych w stosunku do Emitenta i świadcząc usługi na bazie infrastruktury medycznej Emitenta. 

Według złożonego oświadczenia, Pan Robert Bęben nie prowadzi, oprócz opisanej powyżej, 
działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej 
lub spółce osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek 
innej konkurencyjnej osoby prawnej, nie został też pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa 
prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady 
nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, 
spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 
określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 
Kodeksu spółek handlowych. Pan Robert Bęben nie został wpisany do Rejestru Dłużników 
Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Pan Robert Bęben nie pełnił w 
przeszłości funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji 
tych osób znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 

 

Pan Czesław Pospieszyński 
Członek Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku 

Wiek: 34 lata 

Informacja o miejscu zamieszkania oraz nr PESEL Pana Czesława Pospieszyńskiego została objęta 
wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”. 

Kadencja Pana Czesława Pospieszyńskiego trwa 3 lata począwszy od 12 grudnia 2003 roku i wygasa 
z dniem odbycia się Walnego Zgromadzenia Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 
rok 2005. 

Pan Czesław Pospieszyński nie jest zatrudniony w Spółce Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 

Czesław Pospieszyński, magister ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, doradca inwestycyjny, aktualnie 
uczestnik studiów doktoranckich z zakresu Ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim. Pracował w Banku 
Przemysłowo Handlowym S.A., Inwestycyjnym Domu Maklerskim Kredyt Bank PBI S.A., Biurze 
Maklerskim Banku Gdańskiego S.A oraz w Domu Maklerskim „Penetrator” S.A. Obecnie zajmuje 
stanowisko Głównego Analityka Funduszu w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym „DOM” S.A. 
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Według złożonego oświadczenia, Pan Czesław Pospieszyński nie prowadzi działalności 
konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce 
osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub jest członkiem organu jakiejkolwiek innej 
konkurencyjnej osoby prawnej, nie został też pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia 
działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, 
reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, 
fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w 
przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu spółek 
handlowych. Pan Czesław Pospieszyński nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, 
prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Pan Czesław Pospieszyński nie pełnił w przeszłości 
funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób 
znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 

VII.5 SYSTEM WYNAGRADZANIA 

Zarząd 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu..   

Rada Nadzorcza 
W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 

VII.6 WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ I NAGRÓD 

Zarząd 
Od 30 czerwca 2004 roku do 31 marca 2005 roku Emitent wypłacił członkowi Zarządu kwotę 
200.979,31 zł. 

Rada Nadzorcza 
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej przedstawiono w poniższej tabeli 

 
Skład Rady 
Nadzorczej 

Data 
powołania 

Data 
odwołania 

Wypłacone 
wynagro-

dzenie 
do 

2 czerwca 
2004 roku 

 

Przyznane 
wynagro-

dzenie 
(kwartalne) 

od 
2 czerwca 
2004 roku 

Wypłacone 
wynagrodze

nie od 
2 czerwca 
do końca 

2004 r. 

Wypłacone 
wynagro-

dzenie 
ogółem 
2004 r. 

Wynagro-
dzenie 

należne za I 
kwartał od 

2005 r. 

Bruno 
Hangartner 12.12.2003 - 5.000 3.000 3.467 8.467 3.000 

Zbigniew 
Canowiecki 12.12.2003 12.01.2005 5.000 3.000 3.467 8.467 399,96 

Mirosław 
Czapiewski 12.12.2003 29.04.2004 5.000 - - 5.000 - 

Zenobiusz 
Wojciech 
Żurawik 

29.04.2004 12.01.2005 - 3.000 3.467 3.467 399,96 

Maciej 
Dobrzyniecki 29.04.2004 - - 3.000 3.467 3.467 3.000 

Krzysztof 
Maciej Popenda 29.04.2004 12.01.2005 - 3.000 3.467* - 399,96 

Zbigniew Gruca 12.01.2005 -     2.633,07 
Robert Bęben 12.01.2005 -     2.633,07 
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Czesław 
Pospieszyński** 12.01.2005 -     2.633,07 
*wynagrodzenie przyznane, ale nie wypłacone 
** zrzekł się wynagrodzenia 

VII.7 WARTOŚĆ WSZYSTKICH NIE SPŁACONYCH ZALICZEK, KREDYTÓW, 
POŻYCZEK, GWARANCJI, PORĘCZENIA LUB INNYCH UMÓW 

W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 

VII.8 AKCJE EMITENTA ORAZ AKCJE I UDZIAŁY W INNYCH PODMIOTACH 
GOSPODARCZYCH BĘDĄCE W POSIADANIU OSÓB 
ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH 

Roman Walasiński 
Na dzień sporządzania Prospektu posiadał: 

• 77.000 akcji Swissmed Centrum Zdrowia S.A., o łącznej wartości nominalnej 77.000PLN, które 
stanowią 0,56% kapitału zakładowego i 0,56% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

Nie posiada w innych podmiotach gospodarczych akcji zapewniających, co najmniej 1% głosów na 
walnym zgromadzeniu. 

 

Bruno Hangartner 
Na dzień sporządzania Prospektu posiadał: 

•  8.594.000 akcji Swissmed Centrum Zdrowia S.A., o łącznej wartości nominalnej 8.594.000 PLN, 
które stanowią 62,22% kapitału zakładowego i 62,22% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu 

• 100% akcji w Theo Frey Holding AG, spółce prawa szwajcarskiego z siedzibą w Bern, Szwajcaria, 
które stanowią 100% głosów na walnym zgromadzeniu 

Nie posiada w innych podmiotach gospodarczych akcji zapewniających, co najmniej 1% głosów na 
walnym zgromadzeniu. 

 

Maciej Dobrzyniecki 
Na dzień sporządzania Prospektu nie posiada akcji Emitenta i akcji zapewniających co najmniej 1% 
głosów na walnym zgromadzeniu w innych podmiotach gospodarczych.  

Zbigniew Gruca 

Na dzień sporządzania Prospektu nie posiada akcji Emitenta i akcji zapewniających co najmniej 1% 
głosów na walnym zgromadzeniu w innych podmiotach gospodarczych 

Robert Bęben 

Na dzień sporządzania Prospektu posiadał: 

• 2000 akcji Swissmed Centrum Zdrowia S.A, o łącznej wartości nominalnej 2000 PLN 

Nie posiada w innych podmiotach gospodarczych akcji zapewniających, co najmniej 1% głosów na 
walnym zgromadzeniu. 

Czesław Pospieszyński 

 Na dzień sporządzania Prospektu nie posiada akcji Emitenta i akcji zapewniających co najmniej 1% 
głosów na walnym zgromadzeniu w innych podmiotach gospodarczych 

VII.9 INFORMACJE O ZAMIARACH OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I 
NADZORUJĄCYCH, DOTYCZĄCYCH NABYCIA LUB ZBYCIA W 
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PRZYSZŁOŚCI POSIADANYCH PRZEZ SIEBIE AKCJI LUB UDZIAŁÓW 
EMITENTA LUB JEDNOSTEK JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Prezes Zarządu Spółki nie wyklucza złożenia zapisu na akcje serii D na zasadach ogólnych 
przewidzianych w niniejszym Prospekcie 
 
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, członkowie Rady Nadzorczej, panowie Bruno 
Hangartner, Maciej Dobrzyniecki, Zbigniew Gruca, Robert Bęben i Czesław Pospieszyński nie 
przewidują nabycia Akcji Serii D w publicznej ofercie. 
 

VII.10 INFORMACJE O UMOWACH UBEZPIECZENIA OD 
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU OBOWIĄZKÓW 
WYKONYWANYCH PRZEZ OSOBY, O KTÓRYCH MOWA W PKT 3 

W opinii Emitenta w okresie od dnia publikacji Prospektu Udostępnionego w treści niniejszego punktu 
nie zaszły zmiany mogące mieć wpływ na wartość papierów wartościowych oferowanych na 
podstawie niniejszego prospektu. 

VII.11 INFORMACJE O REZYGNACJACH LUB ODWOŁANIACH OSÓB 
ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORUJĄCYCH W OKRESIE OSTATNICH 
3 LAT 

Analogiczny punkt Prospektu Udostępnionego zostaje uzupełniony Nadzwyczajnego sposób 
następujący; 

 

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 stycznia 2005 r., z funkcji członka Rady 
Nadzorczej odwołani zostali panowie Zbigniew Canowiecki, Zenobiusz Żurawik i Krzysztof Popenda i 
wybrani zostali nowi członkowie Rady Nadzorczej panowie Zbigniew Gruca, Robert Bęben Czesław 
Pospieszyński. Powyższe zmiany zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego na mocy 
Postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy KRS z dnia 01.02.2005 r. 
Odwołani członkowie Rady Nadzorczej uprzednio złożyli rezygnację z pełnionych funkcji. 

VII.12 DANE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB 
POŚREDNIO POPRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE PONAD 50% OGÓLNEJ 
LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA LUB 
AKCJI W JEGO KAPITALE ZAKŁADOWYM 

Na dzień sporządzania Prospektu w Spółce akcjonariuszem posiadającym ponad 50% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym jest osoba fizyczna 
pan Bruno Hangartner.  

Bruno Hangartner 
Informacja o miejscu zamieszkania została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w 
„Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”. 

Pan Bruno Hangartner posiada 8.594.000 akcji serii A, co odpowiada 62,22% głosów na walnym 
zgromadzeniu. Wszystkie Akcje są Akcjami zwykłymi imiennymi. Wszystkie akcje zostały nabyte po 
cenie nominalnej 1 PLN w dniu 25 maja 2004 r. od spółki Theo Frey AG. 
W przypadku, gdy zostaną objęte wszystkie Akcje Serii D procentowy udział Pana Bruno Hangartnera 
w kapitale zakładowym oraz liczba głosów na walnym zgromadzeniu będzie wynosić 45,69%. Jeśli 
Pan Bruno Hangartner objąłby Akcje Serii D, jego udział w kapitale zakładowym Emitenta i liczbie 
głosów na WZA uległby zwiększeniu, ale do  nie więcej niż 72,27% w przypadku objęcia przez niego 
wszystkich oferowanych Akcji 
Inwestycja Pana Bruna Hangartnera w papiery wartościowe Emitenta ma charakter średnioterminowy. 
Pan Bruno Hangartner posiada 100% akcji spółki prawa szwajcarskiego, Theo Frey Holding AG, 
prowadzącej długoterminową działalność inwestycyjną w spółki zajmujące się m.in. dystrybucją 
sprzętu medycznego, produkcją urządzeń wiertniczych, usługami typu waste management. Spółka 
Theo Frey Poland Sp. z o.o., będąca spółką pośrednio zależną od Pana Bruno Hangartnera zawarła z 
Emitentem trzy umowy. Informacje dotyczące tych umów zawarte są w Rozdziale V pkt. 10.1 
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niniejszego Prospektu. Theo Frey Poland Sp. z o.o. jest spółką zależną spółki Theo Frey AG, Bern, 
Szwajcaria. Akcjonariuszem posiadającym 80% akcji Theo Frey AG jest, wymieniona powyżej, spółka 
Theo Frey Holding AG. 
Nie ma innych powiązań umownych pomiędzy Panem Bruno Hangartnerem, a Emitentem.  

Ponadto Theo Frey East AG, spółka prawa szwajcarskiego, podmiot zależny od Theo Frey Holding 
AG w wyniku zamiany 4.500 obligacji zamiennych Serii A Emitenta na objął 1.492.110 Akcje Serii B. 

 

VII.13 Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio 
poprzez podmioty zależne od 5 % do 20 % ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym 

 
 
Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu akcjonariuszami posiadającymi od 5 % do 20 % ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta i równocześnie od 5 % do 20 % udziału w jego 
kapitale zakładowym byli: Theo Frey East AG, Pan Marek Dochnal i Otwarty Fundusz Emerytalny 
DOM. 
 

 Theo Frey East AG 
1) Nazwa, kraj siedziby, siedziba i adres 
Theo Frey East AG, z siedzibą w Bernie, Szwajcaria Normannenstrasse 8, 3018 Bern, Szwajcaria 
Firmennummer: CH-035.3.013.466-9. 
2) Liczba posiadanych akcji i liczby głosów na walnym zgromadzeniu:  
1.492.110 akcji (10,80% kapitału zakładowego Emitenta) i 1.492.110 głosów na WZA (10,80% 
ogółu głosów na WZA Emitenta), wszystkie w bezpośrednim posiadaniu akcjonariusza 
(akcjonariusz nie ma jednostek zależnych posiadających akcje emitenta) 
3) Uprzywilejowanie akcji: 
akcje Emitenta nie są uprzywilejowane. 
4) Prowadzona działalność: 
produkcja i handel sprzętem medycznym. 
5) Powiązania umowne z Emitentem: 
brak powiązań, oprócz opisanych w niniejszym Prospekcie. 
6) przewidywana liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu oraz ich procentowego udziału w 
kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu po wprowadzeniu 
papierów wartościowych do publicznego obrotu lub po przeprowadzeniu subskrypcji bądź 
sprzedaży  
W przypadku nieobjęcia przez Theo Frey East AG żadnych Akcji Serii D udział tego akcjonariusza 
w kapitale zakładowym i liczbie głosów na WZA Emitenta może zmniejszyć się do 10,50% w 
przypadku objęcia 400.000 oferowanych Akcji Emitenta i do 7,93% w razie objęcia przez 
inwestorów wszystkich 5.000.000 oferowanych Akcji Serii D. Zgodnie z zawiadomieniem o 
nabyciu znacznego pakietu akcji otrzymanym od tego akcjonariusza przez Emitenta w dniu 
25 października 2004 r. Theo Frey East AG nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w 
Spółce Swissmed Centrum Zdrowia S.A., w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia. 
7) Daty, w jakich były nabywane akcje oraz ceny ich nabycia 
Posiadane przez Theo Frey East AG akcje zostały nabyte w wyniku konwersji obligacji 
zamiennych serii A. Nieodwołalne oświadczenie o zamianie obligacji na akcje zostało złożono 15 
września 2004 roku, a zapisanie na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza akcji 
pochodzących z dokonanej konwersji obligacji zamiennych nastąpiło 4 października 2004 r. Cena 
nabycia akcji wynosiła 2,67 zł. Theo Frey East AG nabył 1.683.000 akcji serii B. Obecna liczba 
akcji Emitenta posiadanych przez tego akcjonariusza wynika ze zbycia części posiadanych przez 
niego akcji Daty i ceny nabycia obligacji zamiennych lub obligacji upoważniających do objęcia w 
przyszłości nowych emisji akcji.  
4.500 obligacji zamiennych serii A  uprawniających do nabycia akcji Emitenta zostało 
przydzielonych przez Zarząd Emitenta w dniu 28 lutego 2004 r. po cenie 1.000 zł każda, równej 
wartości nominalnej. Oprócz obligacji zamiennych serii A Emitent nie emitował żadnych obligacji 
dających prawo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji. 
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Pan Marek Dochnal 
1) Nazwa, kraj siedziby, siedziba i adres 
Marek Alojzy Dochnal – adres i nr PESEL objęty jest wnioskiem o niepublikowanie i 
przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”. 
2) Liczba posiadanych akcji i liczby głosów na walnym zgromadzeniu:  

1.380.172 akcji (9,99% kapitału zakładowego Emitenta) i 1.380.172 głosów na WZA (9,99% 
ogółu głosów na WZA Emitenta), wszystkie w bezpośrednim posiadaniu akcjonariusza 
(akcjonariusz nie ma jednostek zależnych posiadających akcje Emitenta) 

3) Uprzywilejowanie akcji: 
akcje Emitenta nie są uprzywilejowane. 

4) Prowadzona działalność: 
Emitent nie posiada informacji o prowadzonej przez Pana Marka Dochnala działalności 
gospodarczej. 

5) Powiązania umowne z Emitentem: 
brak. 

6) przewidywana liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu oraz ich procentowego udziału w 
kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu po wprowadzeniu 
papierów wartościowych do publicznego obrotu lub po przeprowadzeniu subskrypcji bądź 
sprzedaży  
W przypadku nieobjęcia przez Pana Marka Dochnala żadnych Akcji Serii D udział tego 
akcjonariusza w kapitale zakładowym i liczbie głosów na WZA Emitenta może zmniejszyć się 
do 9,71% w przypadku objęcia 400.000 oferowanych Akcji Emitenta i do 7,34% w razie 
objęcia przez inwestorów wszystkich 5.000.000 oferowanych Akcji Serii D.  

7) Daty, w jakich były nabywane akcje oraz ceny ich nabycia 
Posiadane przez Pana Marka Dochnala akcje zostały nabyte w wyniku konwersji obligacji 
zamiennych serii A. Nieodwołalne oświadczenie o zamianie obligacji na akcje zostało złożono 
15 września 2004 roku, a o zapisaniu na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza 
akcji pochodzących z dokonanej konwersji obligacji zamiennych akcjonariusz poinformował 
Emitenta w dniu 27 października 2004 r. Cena nabycia akcji wynosiła 2,67 zł. Pan Marek 
Dochnal nabył 1.496.000  akcji serii B. Obecna liczba akcji Emitenta posiadanych przez niego 
wynika ze zbycia części posiadanych akcji. 

8) Daty i ceny nabycia obligacji zamiennych lub obligacji upoważniających do objęcia w 
przyszłości nowych emisji akcji.  
4.000 obligacji zamiennych serii A  uprawniających do nabycia akcji Emitenta zostało 
przydzielonych przez Zarząd Emitenta w dniu 28 lutego 2004 r. po cenie 1.000 zł każda, 
równej wartości nominalnej. Oprócz obligacji zamiennych serii A Emitent nie emitował żadnych 
obligacji dających prawo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji. 

 

Otwarty Fundusz Emerytalny DOM 
1) Nazwa, kraj siedziby, siedziba i adres 
Otwarty Fundusz Emerytalny DOM z siedzibą w Warszawie (Polska) ul. Chmielna 85/87 00-805 
Warszawa 
2) Liczba posiadanych akcji i liczby głosów na walnym zgromadzeniu:  

700.000 akcji (5,07% kapitału zakładowego Emitenta) i 700.000 głosów na WZA (5,07% ogółu 
głosów na WZA Emitenta), wszystkie w bezpośrednim posiadaniu akcjonariusza (akcjonariusz 
nie ma jednostek zależnych posiadających akcje Emitenta) 

3) Uprzywilejowanie akcji: 
akcje Emitenta nie są uprzywilejowane. 

4) Prowadzona działalność: 
otwarty fundusz emerytalny. 

5) Powiązania umowne z Emitentem: 
brak. 

6) przewidywana liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu oraz ich procentowego udziału w 
kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu po wprowadzeniu 
papierów wartościowych do publicznego obrotu lub po przeprowadzeniu subskrypcji bądź 
sprzedaży  
W przypadku nieobjęcia przez Otwarty Fundusz Emerytalny DOM żadnych Akcji Serii D udział 
tego akcjonariusza w kapitale zakładowym i liczbie głosów na WZA Emitenta może zmniejszyć 
się do 4,93% w przypadku objęcia 400.000 oferowanych Akcji Emitenta i do 3,72% w razie 
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objęcia przez inwestorów wszystkich 5.000.000 oferowanych Akcji Serii D. W razie objęcia 
Akcji Serii D przez Otwarty Fundusz Emerytalny DOM jego udział w kapitale zakładowym i 
głosach na WZA Emitenta może się zwiększyć, teoretycznie nawet do 30,30% w przypadku 
objęcia wszystkich oferowanych 5.000.000 Akcji 

7) Daty, w jakich były nabywane akcje oraz ceny ich nabycia 
Posiadane przez Otwarty Fundusz Emerytalny DOM akcje zostały objęte w ofercie publicznej 
Akcji serii C. Przydział akcji nastąpił w dniu 21 września 2004 r., a rejestracja podwyższenia 
kapitału zakładowego – 4 października 2004 r.  Cena emisyjna Akcji serii C wynosiła 2,80 zł.  

8) Daty i ceny nabycia obligacji zamiennych lub obligacji upoważniających do objęcia w 
przyszłości nowych emisji akcji.  
Otwarty Fundusz Emerytalny DOM nie nabywał i nie posiadał obligacji zamiennych Emitenta. 
Oprócz obligacji zamiennych serii A Emitent nie emitował żadnych obligacji dających prawo do 
objęcia w przyszłości nowych emisji akcji. 

 

VII.14 DANE O OBLIGATARIUSZACH POSIADAJĄCYCH OBLIGACJE 
ZAMIENNE NA AKCJE EMITENTA, KTÓRZY W WYNIKU ZAMIANY 
OBLIGACJI NA AKCJE EMITENTA MOGĄ UZYSKAĆ CO NAJMNIEJ 5% 
OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA 
LUB AKCJI W JEGO KAPITALE ZAKŁADOWYM  

 
Emitent wyemitował Obligacje zamienne Serii A na Akcje Serii B. Wszyscy nabywcy Obligacji 
zamiennych Serii A skorzystali z prawa zamiany ich na Akcje Serii B. Emitent nie emitował innych 
obligacji zamiennych na akcje niż Obligacje zamienne Serii A. 
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Rozdział VIII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 
 
 

Zgodnie z par. 25 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. 
Nr 186 poz. 1921) w niniejszym rozdziale zamieszczony został ostatni udostępniony do publicznej 
wiadomości raport roczny Emitenta za okres od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 

VIII.1  Raport Roczny za 2004 Rok 
raport roczny SA-R 2004 przekazany do publicznej wiadomości w dniu 26 kwietnia 2005 roku, 
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Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SWISSMED Centrum Zdrowia 

S.A. za rok 2004 r. 
 
1. INFORMACJE OGÓLNE 

 
1.1 Nazwa i siedziba Spółki: 
 
Pełna nazwa (firma):          SWISSMED Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna 
Skrót firmy:           SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. 
Siedziba Spółki:                                       80-215 Gdańsk, ul. Wileńska 44  
Siedziba Spółki na dzień 31.12.2004 r. - 80-208 Gdańsk, ul Marii Skłodowskiej Curie 5. 
 
1.2 Rejestracja:                              Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy   
                                                                 Krajowego Rejestru Sądowego   
Numer KRS Spółki:                      0000183364, 
NIP Spółki:                                   583-21-06-510, 
REGON Spółki:                            191244745. 
 
1.3 Struktura organizacyjna 
 
SWISSMED Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna posiada status Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i jest 
wpisana do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego w księdze 
rejestrowej nr 22-00131. Zakład Opieki Zdrowotnej SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. w strukturze 
organizacyjnej Spółki wyodrębniony jest jako Operator Medyczny. Operator Medyczny samodzielnie 
sporządza bilans. 
 
Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna posiada wewnętrzną jednostkę organizacyjną, której pełna nazwa 
brzmi: Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna Oddział w Gdańsku. zwany Operatorem Infrastruktury. 
Oddział został zarejestrowany w dniu 18 września 2001 r. przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział 
Gospodarczy KRS jako jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, działająca na samodzielnym 
wewnętrznym rozrachunku gospodarczym z wykorzystaniem wydzielonych do jego dyspozycji  z majątku 
jednostki macierzystej (Centrali) środków trwałych i obrotowych. 
Aktywność gospodarcza Oddziału obejmuje działalność inwestycyjną w zakresie budowy  
i wyposażenia infrastruktury medycznej tj. szpitali i przychodni oraz działalność operacyjną – usługową w 
dziedzinie wynajmu sprzętu i aparatury medycznej.  
Ponadto Oddział świadczy usługi hotelowe, reklamowe, franchisingu, organizacji konferencji i szkoleń. W 
zakres pozostałej działalności operacyjnej Oddziału wchodzą usługi związane  
z obsługą i utrzymaniem nieruchomości i inne. Operator Infrastruktury samodzielnie sporządza bilans. 
 
Siedziba Oddziału:                                        80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 10 
Zmiany siedziby Oddziału:                           nie było 
Numer KRS Oddziału:                                 0000183364 
NIP Oddziału:                                              583-27-67-418 do 30 kwietnia 2004  
NIP Oddziału:                                              583-21-06-510 od 01 maja 2004 
REGON Oddziału:                                       191244745-00039 
Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieograniczony. 
 
2. INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADU OSOBOWEGO ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ: 
 
Prezes Zarządu:                        Roman Walasiński 
 
Rada Nadzorcza na dzień 31.12.2004 r.: 
Przewodniczący RN:               Bruno Hangartner 
Wiceprzewodniczący RN:       Zbigniew Canowiecki 
Pozostali członkowie:              Zenobiusz Wojciech Żurawik 
                                                 Maciej Dobrzyniecki 
         Krzysztof Maciej Popenda  
 



 ROZDZIAŁ VIII. – SPRAWOZDANIA FINANSOWE 
 

 120

3. KAPITAŁ SPÓŁKI  
 

Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2004 r. wynosi 13.811.262,00 zł i dzieli się na 13.811.262 sztuki akcji serii A, 
B i C o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 
 
Struktura własnościowa kapitału na dzień 31.12.2004 r. jest następująca : 
 
- 8.594.000 akcji imiennych co stanowi 62,22 % kapitału – Bruno Hangartner, 
-1.492.110 akcji zwykłych na okaziciela co stanowi 10,80 % kapitału – Theo Frey East AG, 
-1.380.172 akcje zwykłe na okaziciela co stanowi 9,99 % kapitału – Marek Alojzy Dochna, 
- 700.000 akcji zwykłych na okaziciela co stanowi 5.07 % kapitału – Otwarty Fundusz Emerytalny DOM, 
- 1.664.980 akcji co stanowi 11,92 % kapitału – pozostali akcjonariusze. 

 
4. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA SPÓŁKI W 2004 ROKU. 
 
W roku 2004, miały miejsce zdarzenia mające duży wpływ zarówno na obecną jak i przyszłą działalność Spółki.  
Od marca 2004 rozpoczęto proces uruchamiania szpitala w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44. Zważywszy na 
trwające prace wykończeniowe, w szczególności w obrębie głównego bloku operacyjnego oraz konieczność 
uzyskania szeregu opinii i dopełnienia formalności niezbędnych do rozpoczęcia działalności operacyjnej w 
zakresie usług ochrony zdrowia, szpital uruchamiano sukcesywnie począwszy od marca 2004r. Początkowo 
uruchomiono jedną salę operacyjną i jeden oddział z salami chorych dla 12 osób, przenosząc do własnego 
budynku działalność z pomieszczeń wynajmowanych od NZOZ dla Szkół Wyższych, następnie uruchomiono 
pracownię diagnostyki obrazowej (Tomokomputer i RTG). Wraz ze wzrostem liczby zabiegów przekazywano 
do eksploatacji kolejne sale chorych zwiększając funkcjonującą bazę łóżkową. Równocześnie sukcesywnie 
uruchamiano poszczególne przychodnie przyszpitalne, cześć hotelową i centrum konferencyjne oraz Oddział 
Intensywnej Opieki Medycznej wyposażony w specjalistyczne łóżka z pełnym monitoringiem funkcji życiowych 
i respiratorami, stanowiący bardzo istotny element szpitala zwiększający zakres możliwych do wykonania 
świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. Otwarte zostały również apteka i restauracja (prowadzone przez 
zewnętrzne podmioty w wynajmowanych od Spółki pomieszczeniach). Ostatnim planowanym do uruchomienia 
na rok 2004 oddziałem szpitalnym był oddział kardiologii inwazyjnej, który w docelowym zakresie rozpoczął 
funkcjonowanie w grudniu 2004r., wykonując pierwsze procedury kardiologii inwazyjnej.  
 
Proces inwestycyjny zakończony w 2004r. wymagał znacznych nakładów finansowych. Poza kredytem 
bankowym, w zakresie finansowania robót budowlano – montażowych, objętych kontraktem na generalne 
wykonawstwo obiektu zawartym z firmą Polnord S.A. (umowa 0055/BU/2002). W związku z powyższym 
Zarząd wykorzystujący różne instrumenty finansowe dążył do pozyskania środków równoważących potrzeby 
finansowe.  
 
Dnia 28 lutego 2004r. wyemitowano obligacje serii A zamiennych na akcje serii B, uzyskując kwotę 9,5 
mln. PLN. Wykorzystanie tych środków następowało sukcesywnie w zakresie wskazanym w „propozycji 
nabycia obligacji”, i pozwoliło na zaspokojenie podstawowych potrzeb finansowych umożliwiających 
uruchomienie działalności szpitala. Ponieważ pierwotnie zakładano emisję obligacji na poziomie 17.500,- 
tys. PLN pozyskane z emisji środki przeznaczono na realizację poszczególnych celów emisji  
w kwotach podanych w tabeli nr 1. 
 

Tabela 1. 
Sposób rozdysponowania środków z emisji obligacji  
(kwoty w zaokrągleniu do pełnych tysięcy) 

Planowane 
tys. PLN 

Zrealizowane 
tys. PLN 

1. Sale operacyjne  2,700 2,286 

2. Instalacje niskoprądowe 1,300 638* 
3. Wyposażenie, w szczególności radiologia (tomokomputer, sprzęt USG, ramię "C", 

RTG i inne), meble, łóżka, stoły operacyjne, anestezja i intensywna terapia 
(instalacje gazów med. i wyposażenie OIOM), centralna sterylizacja, narzędzia 
medyczne 

11,000 4,713 

4. Kapitał obrotowy (w tym koszty dot. rozruchu, opatrunki, leki, środki trwałe 
niskocenne i inne) 2,500 1,863 

RAZEM 17,500 9,500 
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* płatność zrealizowano na rzecz tego samego dostawcy (Polnord S.A.) jednak z tytułu innych zobowiązań 
dotyczących robót budowlanych w szpitalu przy ul. Wileńskiej o wcześniejszym terminie wymagalności. 
Płatność kontraktu na Instalacje niskoprądowe uzgodniono na koniec 2004r.   
 
 
Mając na uwadze występujące potrzeby finansowe oraz założenia długofalowej strategii rozwoju, a także mając 
na uwadze deklaracje złożone obligatariuszom w propozycji nabycia obligacji, w kwietniu 2004r. podjęto 
uchwały o publicznej emisji akcji serii C oraz  
o wprowadzeniu akcji Spółki do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych  
w Warszawie.  
 
Po przygotowaniu prospektu emisyjnego złożono wniosek do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, który to 
organ uchwałą z dnia 1 października 2004 postanowił dopuścić akcje Spółki do publicznego obrotu na Giełdzie 
Papierów Wartościowych  
w Warszawie S.A. W konsekwencji podjęto działania mające na celu wprowadzenie akcji Spółki do notowań na 
WGPW, co nastąpiło 15 października 2004. Debiut Spółki należy uznać za udany. Cena otwarcia była 
kilkanaście procent wyższa od ceny emisyjnej  
i utrzymuje się powyżej ceny emisyjnej.  
Mając na uwadze, że wszyscy obligatariusze posiadający obligacje serii A zamienne na akcje serii B, złożyli 
oświadczenia o konwersji obligacji na akcje, stosownie do warunków  
i propozycji nabycia obligacji przez co stali się posiadaczami akcji serii B, związku z czym do notowań 
wprowadzone zostały akcje serii B oraz akcje serii C w łącznej ilości 5.083.262 sztuk. 
W wyniku wyemitowania akcji serii B i akcji serii C, kapitał zakładowy Spółki został podniesiony o 
5.083.262,00 PLN, zaś pozostałe wpływy z emisji obu serii, po potrąceniu kosztów emisji, stosownie do art. 36 
pkt b, Ustawy o rachunkowości, zostały zarachowane na poczet kapitału zapasowego zwiększając kapitały 
własne Spółki o kwotę 8.014.922,76 PLN.  
 
Uruchomienie nowego obiektu miało wpływ na zmianę struktury przychodów oraz wzrost ich wartości. 
Wprawdzie początkowo funkcjonowała tylko jedna sala operacyjna, bowiem główny blok operacyjny złożony z  
3 sal i  8-stanowiskowej sali pooperacyjnej oraz sterylizatorni został przekazany do użytkowania w lipcu 2004r., 
co ograniczało możliwości zabiegowe, to i tak przychody z tzw. lecznictwa zamkniętego nie licząc przychodów 
Operatora Infrastruktury za wynajem sal operacyjnych wzrosły o 1.158 tys. PLN.  
W związku z uruchomieniem nowego szpitala pojawiły się również przychody z  pracowni diagnostyki 
obrazowej, wynajmu części szpitala na działalność towarzyszącą (np. apteka, restauracja i in.) oraz pośrednie 
wejście w segment klientów prywatnych (poprzez ofertę współpracy skierowaną do specjalistów posiadających 
swój rynek prywatny) spowodowały wzrost przychodów ze sprzedaży.  
Dane o sprzedaży w poszczególnych obszarach działalności Spółki przedstawia tabela nr 2.  
 
Tabela 2. 

WYSZCZEGÓLNENIE 2003[tys.PLN] 2004 [tys.PLN] 
 
Przychodnie - lecznictwo otwarte 3 112,635 4 291,005
a/ abonamenty 751,396 709,364
b/ prywatne porady specjalistyczne 1 032,345 82,563
c/ porady specjalistyczne NFZ 408,535 1 394,680
d/ podstawowa opieka zdrowotna NFZ 151,515 212,558
e/ usługi na rzecz ubezpieczycieli 145,426 187,521
f/ usługi na rzecz innych podmiotów 544,517 686,581
g/usługi na rzecz współkorzystających 0,000 1 013,734
h/ inne usługi 78,902 4,005
 
Szpital -  Lecznictwo zamknięte 1 392,143 2 550,226
a/ NFZ 1 105,108 932,665
b/ pacjenci prywatni 151,796 17,800
c/ współkorzystający (usł/ pośrednie) 0,000 1 385,503
d/ Tow. Ubezp i inni 135,239 214,258
 0,000 0,000
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RAZEM OPERATOR MEDYCZNY 4 504,778 6 841,231

 
przychody z najmu np. sala konferencyjna, 0,000 20,603
najem pow. szpitala -umowy stałe (apteka itd.) 0,000 413,611
przychody ze współkorzystania 0,000 388,825
franchising  3,914 26,361
Inne (do marca refaktury związane z budową) 19,743 81,014
 0,000 0,000
RAZEM OPERATOR INFRASTRUKTURY 23,657 930,414
 0,000 0,000
RAZEM OPERATOR MEDYCZN +ODDZIAŁ 4 528,435 7 771,645

 
Przychody przedstawione w tabeli zostały zaprezentowane w Rachunku zysków i strat  
w pozycjach przychody ze sprzedaży w kwocie 7 477 tys. PLN oraz pozostałe przychody operacyjne 294 tys. 
PLN. 
Podobnie jak w przypadku wielu placówek służby zdrowia wartość kontraktu przyznanego przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia na 2004r. nie odpowiadała propozycjom Spółki składanym w postępowaniu ofertowym. 
Narodowy Fundusz Zdrowia nie dostrzegł możliwości jakimi dysponuje nowo otwierana placówka, i  
zaproponował kontrakt znacznie odbiegający od oczekiwań i możliwości Spółki.  
 
Jednakże pozywanym aspektem niesatysfakcjonujących warunków kontraktowania świadczeń z NFZ jest wzrost 
zainteresowania lekarzy obsługą pacjentów prywatnych. Opracowane przez Spółkę rozwiązania organizacyjne, 
wychodzące naprzeciw potrzebom sektora prywatnego, zaowocowały zwiększaniem udziału świadczeń 
realizowanych i finansowanych poza systemem Narodowego Funduszu Zdrowia. Zmiany struktury źródeł 
przychodów ilustruje tabela nr 3.  
 
Tabela 3.  

struktura przychodów 2003 2004 
Przychodnie - lecznictwo otwarte 68,8% 55,2% 
a/ abonamenty 16,6% 9,1% 
b/ prywatne porady specjalistyczne 22,8% 1,1% 
c/NFZ 12,4% 20,7% 
d/ usługi na rzecz innych podmiotów 17,0% 11,3% 
e/ usługi na rzecz współkorzystających 0,0% 13,0% 
    
Szpital -  Lecznictwo zamknięte 30,7% 32,8% 
a/ NFZ 24,4% 12,0% 
b/ pacjenci prywatni 3,4% 0,2% 
c/ współkorzystający (usł/ pośrednie) 0,0% 17,8% 
d/ Tow. Ubezp i inni 3,0% 2,8% 
    
RAZEM OPERATOR INFRASTRUKTURY 0,5% 12,0% 
przychody z najmu np.sala konfer, 0,0% 0,3% 
najem pow. szpitala -umowy stałe (apteka itd.) 0,0% 5,3% 
przychody ze współkorzystania 0,0% 5,0% 
franchising  0,1% 0,3% 
Inne (do marca 2004 refaktury związane z 
budową) 0,4% 1,0% 

RAZEM  100,0% 100,0% 
 
Zilustrowane powyżej zmiany struktury przychodów są efektem świadomego działania mającego na celu 
dywersyfikację źródeł przychodów, co w szczególności oznacza położenie nacisku na współpracę z lekarzami 
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prowadzącymi prywatne praktyki lekarskie, obsługującymi rynek prywatny, czy też Towarzystwami 
Ubezpieczeniowymi. Pośrednia obsługa rynku prywatnego sprawia, że spółka nie narusza przepisów prawa i nie 
obsługuje bezpośrednio pacjentów w zakresie świadczeń zakontraktowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia.  
 
 
 
 
 
 
5. ZATRUDNIENIE I SYTUACJA KADROWA. 

Spółka zatrudnia wysokiej klasy lekarzy specjalistów. Przy tak szerokim spektrum usług medycznych 
zatrudnienie w ramach umowy o pracę wszystkich lekarzy wymagałoby zaangażowania dodatkowych środków 
finansowych. Należało, zatem racjonalnie wykorzystać inne, dopuszczane prawem, formy zatrudnienia 
personelu. I tak zrezygnowano z zatrudniania lekarzy w ramach stosunku pracy proponując umowy cywilno-
prawne lub umowy  
o współpracy w ramach indywidualnych praktyk lekarskich.  
Zarząd Spółki wspierał i pomagał lekarzom podczas procesu przejścia z umów o prace na działalność 
gospodarczą, oferując przy tym jasne reguły współpracy, oparte na zadaniowym systemie wynagradzania. 
Wyselekcjonowanej grupie lekarzy, którzy mają podpisane z nami umowy  
o współpracy na usługi medyczne zaproponowano objęcie funkcji zarządczych opartych na tzw. umowach o 
zarządzanie. Pozwala to oddzielić i zdefiniować obowiązki wynikające  
z pracy lekarskiej od obowiązków zarządzającego. Do rejestracji pacjentów i pracy przy infolinii zatrudniono 
średni personel, nie medyczny, który po przeszkoleniu oraz pod stałym nadzorem rejestruje pacjentów. Średni 
personel medyczny przesunięto do pracy  
w poszczególnych przychodniach, oddziałach zabiegowych, gabinetach specjalistycznych tak, aby w jak 
najefektywniejszy sposób wykorzystać ich doświadczenie i fachową wiedzę.  
Z usług naszego średniego personelu medycznego mogą korzystać, odpłatnie, lekarze wynajmujący w naszych 
poszczególnych placówkach gabinety lekarskie, sale zabiegowe.  
W sytuacjach awaryjnych (zwolnienia lekarskie, urlopy, itp.) korzystamy ze stworzonej bazy średniego 
personelu medycznego i nie medycznego oraz z pracowników tymczasowych  
w  ramach podpisanej umowy z agencja pracy tymczasowej.  
Ilość pracowników administracyjnych ograniczyliśmy do minimum. Niektóre obszary działalności, jak ochrona, 
sprzątanie, usługi z zakresu bhp i ppoż. oddano firmom zewnętrznym.  
 
Tabela 4.  
 
 

 

 

 

 
 
Średni personel medyczny jak i administracyjny posiada wyższe wykształcanie lub jest  
w trakcie studiów wyższych. Świadczy to o podnoszeniu kwalifikacji przez pracowników widzących potrzebę 
swojego rozwoju oraz o konsekwentnej realizacji założeń polityki personalnej.  

 
Tabela 5.  

 
 
 
 
 

 
Prawidłowo prowadzona polityka zatrudniania sprzyja nie tylko temu, by pracownicy wzmacniali Swissmed w 
bieżącej działalności, ale także by chcieli pozostać w nim na dłużej. Zatrudniane  osoby posiadają określone 

Zestawienie stanu zatrudnienia w latach 2001 – 2004 
      

  31.12.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 
Umowy o pracę 74 → 72,5 etatu 64 → 60,75 etatu 37 → 34,05 etatu 38 → 34,7 etatu 49 → 45,8 etatu 

Umowy zlecenia 173 111 124 97 87 

Umowy o dzieło 40 38 31 27 13 

Umowy o współpracę 197 136 87 50 20 

Umowy o zarządzanie 4 3 2 1 0 

 Zestawienie struktury wykształcenia w latach 2001 – 2004 
      

  31.12.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 
Wyższe 26 28 16 16 23 

Średnie 46 34 19 20 24 

Zawodowe 2 2 2 2 2 

Podstawowe 0 0 0 0 0 

Razem pracowników 74 64 37 38 49 
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doświadczenie zawodowe, wyróżniają się dużą kreatywnością i mobilnością. Przed podjęciem ostatecznej 
decyzji o zatrudnieniu nowego pracownika zawsze rozważamy zasadność tego postanowienia - być może można 
rozdzielić zadania przewidziane dla nowej osoby na pracujących już ludzi lub w pierwszej kolejności przyjrzeć 
się osobom pracującym, które spełniają wymagania, jakie potrzebne będą na danym stanowisku. Rekrutacja 
wewnątrz firmy pozwala, bowiem nie tylko na skrócenie terminu naboru i obniżenie kosztów. Kandydaci 
zwerbowani w ten sposób szybciej dostosowują się do nowych warunków pracy – zmieniają, bowiem tylko 
stanowisko nie zaś organizację. Możliwości awansu pobudza pracowników do zmian postaw, sprzyja 
przywiązaniu do organizacji i jest jednym z najbardziej motywujących elementów dla wszystkich pracowników. 
Jest również formą komunikowania się, w której organizacja przedstawia swój wizerunek pracownikom, 
klientom i innym osobom spoza niej.  
 
W celu usprawnienia przepływu i gromadzenia informacji związanych z zatrudnionym  
w spółce personelem wdrażany jest system komputerowy Kadry i Płace firmy Symfonia – program ten zostanie 
połączony z systemem FK Symfonia, na którym pracuje dział księgowości.  
Spółka na bieżąco wypełnia obowiązki wynikające z przepisów o zapewnieniu pracownikom bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W styczniu 2005r uległa zmianie tabela przydziału norm odzieży i obuwia ochronnego - 
wprowadzono nowe wzoru ubrań, które poza walorami związanymi z bhp stanowią element identyfikacyjny 
firmy. 
 
Szkolenie to inwestowanie w ludzi, aby umożliwić im osiąganie lepszych efektów i pełniejsze wykorzystanie ich 
talentów. Skuteczne szkolenie zmniejsza koszty uczenia się, poprawia efekty osiągane przez pracownika, zespół, 
firmę, zwiększa elastyczność poprzez rozszerzenie zakresu umiejętności pracowników, przyciąga wysokiej 
jakości pracowników, zwiększa zaangażowanie pracowników i utożsamianie się z misją i celami organizacji, 
pomaga  
w stworzeniu w firmie pozytywnej atmosfery, poprawia poziom usług i zadowolenie klientów. W ramach 
podnoszenia kwalifikacji i umiejętności średniego personelu medycznego i nie-medycznego począwszy od  
kwietnia 2004r organizowane są szkolenia mające na celu utrzymanie standardów jakości obsługi pacjenta, 
utrzymanie wysokiej motywacji do pracy i sprawnej komunikacji wewnątrz organizacji oraz identyfikację 
pracowników z firmą. Obecnie odbywa się kolejny cykl szkoleń z tego zakresu. Szkolenia takie odbywać się raz 
w roku. Ponadto spółka deleguje pracowników na tzw. szkolenia branżowe.  
Ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych organizowana jest pomoc na cele mieszkaniowe, 
pomoc finansowa i rzeczowa, dopłaty do leczenia, w tym celu utworzono tzw. Komisję Medyczną, finansowana 
jest działalność kulturalno-oświatowa i sportowa. Szczegółowe zasady korzystania z tych funduszy opisane są w 
Regulaminie ZFŚS. 
 
 
6. OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE 
MAJĄCYCH ZNACZNY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE. 
 
Do czynników o nietypowym charakterze mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe należy 
spadek kursu  walut wobec złotego. Niski kurs EURO i innych walut wpłynął na zwiększenie wyniku 
finansowego z tytułu niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych, związanych z wyceną na dzień 31.12.2004 
zobowiązań w walutach obcych.  
 
7. WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO DANE 
FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2004, NIE UJĘTYCH W TYCH DANYCH, A MOGĄCYCH W 
ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE EMITENTA. 
 
Po IV kwartale 2004 roku wystąpiły następujące zdarzenia mające wpływ na przyszłe wyniki finansowe: 

• przystąpienie podmiotu powiązanego Theo Frey East AG do restrukturyzacji zadłużenia  SWISSMED 
Centrum Zdrowia S.A. wobec dostawców i włączenie się w proces negocjacji warunków spłaty tego 
zadłużenia oraz obciążeń z tytułu odsetek.  

• Swissmed Centrum Zdrowia S.A. podpisała porozumienie zmieniające umowy zawarte z Dräger Polska 
Sp. z o.o. Przedmiotem porozumienia jest zmiana warunków płatności za zobowiązania wynikające z 
dwóch umów: nr DPL/MR/144/03 z dnia 17.12.2003 r. oraz nr DPL/MR/147/03 z dnia 29.08.2003 r. 

• Podjęto działania w kierunku renegocjacji warunków kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na 
świadczenie w 2005 roku usług medycznych. Negocjacje są w toku.   
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8. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ 
PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK,  
W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU 
DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH. 
 
Zarząd wcześniej nie publikował prognoz wyników na rok 2004. 
 
9. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO 
POPRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM 
ZGROMADZENIU SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU 
KWARTALNEGO WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY 
AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM 
ZGROMADZENIU ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZĄCYCH 
PAKIETÓW AKCJI EMITENTA OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU 
KWARTALNEGO. 
 
Podmioty (akcjonariusze) dysponujący bezpośrednio i pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki 
 

 
Posiadacz akcji 

 
Seria 

 
Rodzaj akcji 

 
Liczba akcji 

Udział w 
kapitale 

zakładowym 
[%] 

Liczba głosów 
na Walnym 

Zgromadzeniu 

Udział w 
ogólnej liczbie 
głosów na WZ 

[%] 
Bruno Hangartner A Zwykłe imienne 8.594.000 62,22 8.594.000 62,22 
Theo Frey East AG B Zwykłe na okaziciela 1.492.110 10,80 1.492.110 10,80 
Marek Alojzy Dochnal B Zwykłe na okaziciela 1.380.172 9,99 1.380.172 9,99 
OFE DOM C Zwykłe na okaziciela 700.000 5,07 700.000 5,07 
 
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI SWISSMED CENTRUM ZDROWIA 
S.A. LUB UPRAWNIEŃ DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE. 
 
Spółka Theo Frey East AG – podmiot kontrolowany przez Bruno Hangartnera – przewodniczącego Rady 
Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. nabyła w wyniku konwersji Obligacji zamiennych Serii A Akcje 
Serii B 
Spółka Theo Frey East AG – podmiot kontrolowany przez Bruno Hangartnera – przewodniczącego Rady 
Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. zbyła 115.908 (słownie: sto piętnaście tysięcy dziewięćset osiem) 
sztuk akcji zwykłych na okaziciela  
 
11. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM 
DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Z 
UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI ODNOŚNIE POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO 
ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI EMITENTA LUB JEDNOSTKI OD NIEGO ZALEŻNEJ, 
KTÓREGO WARTOŚĆ STANOWI CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA. 
 
Brak postępowań toczących się przed sądem, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych 
Emitenta. 
 
12.INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ 
JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI WARTOŚĆ TYCH 
TRANSAKCJI (ŁĄCZNA WARTOŚĆ WSZYSTKICH TRANSAKCJI ZAWARTYCH W OKRESIE OD 
POCZĄTKU ROKU OBROTOWEGO) PRZEKRACZA WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH 
RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 500.000 EUR – JEŻELI NIE SĄ ONE TRANSAKCJAMI TYPOWYMI  
I RUTYNOWYMI, ZAWIERAJĄCYMI NA WARUNKACH RYNKOWYCH POMIĘDZY 
JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI, A ICH CHARAKTER I WARUNKI WYNIKAJĄ Z BIEŻĄCEJ 
DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, PROWADZONEJ PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD 
NIEGO ZALEŻNĄ. 
 
W IV kwartale 2004 r. emitent zawarł dwie umowy pożyczki ze spółką Theo Frey East AG 
 z siedzibą w Bernie, Szwajcaria - podmiotem powiązanym z członkiem Rady Nadzorczej Spółki, 
 o łącznej wartości 2.300.000,- PLN,: 
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1.umowę pożyczki z dnia 25.11.2004 r. na kwotę 1.100.000 PLN (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych).  
Spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 30.12.2005 r. Odsetki  
w wysokości 8,21%  w skali roku płatne będą po spłacie należności głównej. 
2.umowę pożyczki z dnia 21.12.2004 r. na kwotę 1.200.000 PLN (słownie: jeden milion dwieście tysięcy 
złotych).  Spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 15.02.2006 r. Odsetki w wysokości 8,31 % w skali roku 
płatne będą po spłacie należności głównej. 
Suma obu transakcji przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 EUR, ponadto wartość 
pożyczek przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.  
 
 
13. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO 
ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIA GWARANCJI - ŁĄCZNIE 
JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO PODMIOTU JEŻELI 
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI 
RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA. 
 
Emitent nie udzielił w 2004 roku poręczeń kredytu lub pożyczki, ani nie udzielał gwarancji, których łączna 
wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych. 
 
14. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO 
SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ 
INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ 
EMITENTA. 
 
Spółka kontynuuje proces restrukturyzacji bieżących zobowiązań wobec dostawców sprzętu radiologicznego, 
anestezjologicznego oraz innych urządzeń medycznych w celu ich zamiany na zobowiązania długoterminowe 
poprzez włączenie do finansowania poniesionych nakładów inwestycyjnych towarzystw leasingowych. 
Spółka Theo – Frey East AG, akcjonariusz posiadający 10,8% udziałów w kapitale zakładowym SWISSMED 
Centrum Zdrowia S.A. udzielił po zakończeniu IV kwartału 2004r. dodatkowych pożyczek na spłatę zobowiązań 
inwestycyjnych na podstawie następujących umów:  
 
- umowa pożyczki z dnia 06.01.2005 r. ze spółką Theo Frey East AG  z siedzibą w Bernie, Szwajcaria na kwotę 
700.000 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych), termin przekazania środków przez pożyczkodawcę – do 
12.01.2005 r. Spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 15.02.2006 r. Odsetki w wysokości 8,13%  w skali 
roku płatne będą po spłacie należności głównej. 
 
- umowa pożyczki z dnia 07.02.2005 r. ze spółką Theo Frey East AG z siedzibą w Bernie, Szwajcaria na kwotę 
stanowiącą równowartość w PLN 550.000 CHF (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy franków szwajcarskich), 
termin przekazania środków przez pożyczkodawcę - do 10.02.2005 r. Spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 
10.02.2007 r. Odsetki w wysokości 2,2183 % w skali roku płatne będą po spłacie należności głównej. 
Emitent złożył wniosek kredytowy do jednostki finansującej Kredyt Banku o zwiększenie zaangażowania 
finansowego dotyczącego budowy szpitala o 7 mln złotych.  
 
15. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA 
OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO 
KWARTAŁU. 
 
Emitent przystąpił do redukcji kosztów operacyjnych poprzez lepsze wykorzystanie średniej kadry medycznej 
oraz znaczne uzależnienie wynagrodzeń lekarzy operatorów współpracujących ze Spółką od ilości wykonanych 
procedur medycznych.  
Emitent uruchomił system zaopatrzenia w materiały medyczne w oparciu o procedury przetargowe, co wpłynie 
na obniżenie kosztów działalności medycznej.  
Emitent podjął działania w kierunku zaktywizowania obsługi pacjentów prywatnych na bazie infrastruktury 
medycznej, należącej do SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. poprzez wprowadzenie systemu motywującego 
partnerów medycznych związanych ze Spółką umowami o współpracy.  
Zgodnie z planami rozwojowymi opisanymi w Prospekcie Emisyjnym Spółki Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy w styczniu 2005r. udzieliło upoważnienia Zarządowi SWISSMED Centrum Zdrowia S.A.. do 
rozpoczęcia przygotowań inwestycji budowy prywatnego szpitala w Warszawie.  
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16. OPIS ZASAD SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZASAD WYCENY 
AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA RACHUNKU ZYSKÓW  
I STRAT. 

 
Sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. zostało przygotowane zgodnie  
z wymogami znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.  

 
Sprawozdanie finansowe za rok 2004 sporządzone jest za okres dłuższy od roku kalendarzowego, bowiem dnia 
12 grudnia 2003 Spółka z o.o. została przekształcona  
w Spółkę Akcyjną. W związku z powyższym faktem sprawozdanie to obejmuje okres od 12 grudnia 2003 roku 
do 31 grudnia 2004 roku , porównywalne dane finansowe dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku 
przepływów pieniężnych przedstawione są za okres od 01 stycznia 2003 do 11 grudnia 2003 roku. 
 
Sprawozdanie zostało sporządzone z zastosowaniem jednolitych zasad rachunkowości, w tym zasad wyceny 
aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Zasady te szczegółowo zostały opisane w 
WPROWADZENIU DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. za rok 
2004.  
Zgodnie z art. 51 pkt 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości sprawozdanie finansowe Spółki jest 
łącznym sprawozdaniem, będącym sumą sprawozdań finansowych Operatora Medycznego i Operatora 
Infrastruktury 
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, 
w nie zmniejszonym istotnie zakresie.  
 
Przyjęte zasady (politykę ) rachunkowości Spółka stosuje w sposób ciągły. 
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym i prowadzi księgi rachunkowe w sposób 
umożliwiający sporządzenie rachunku zysków i strat w wersji porównawczej. W sprawozdaniu finansowym 
Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. 
Wynik finansowy Spółki za okres sprawozdawczy obejmuje wszystkie osiągnięte  
i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie  
z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 
 
Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. 
Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego nie zawierała zastrzeżeń do 
sprawozdania finansowego za 2003 rok, obejmującego okres od  
01 stycznia do 11 grudnia 2003 roku. 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Zdaniem Zarządu nie istnieją obecnie okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania działalności. 
 
17. ANALIZA FINANSOWA DZIAŁALNOSCI SPÓŁKI W ROKU 2004. 
 
Analiza porównawcza bilansu i rachunku zysków i strat danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za 
2004 rok w zestawieniu z danymi za 2003 rok wskazuje na znaczny przyrost wartości majątku Spółki 
mierzonego wartością aktywów o 81 % oraz wzrost przychodów ze sprzedaży o ponad 65 % w porównaniu do 
roku 2003. Przyrost kosztów wytworzenia sprzedanych produktów i towarów wzrósł o 75 % w porównaniu do 
roku poprzedniego. 

Oprócz zmian wartościowych w działalności Spółki odnotowano również zmiany jakościowe. 
Szczególnie dotyczy to zakresu i jakości świadczonych usług .  

Szpital SWISSMED to 73-łózkowy obiekt z czterema salami operacyjnymi , wyposażony  
w sprzęt diagnostyczny najnowszej generacji i spełniający międzynarodowe standardy. 
Doświadczona kadra  medyczna i doskonale wyszkolony zespół pielęgniarski otacza 
pacjentów troskliwą opieką medyczną przez całą dobę.  
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Hospitalizacja odbywa się w jedno lub wieloosobowych pokojach wyposażonych w TV, 
telefon stacjonarny, dostęp do internetu. Każda z sal posiada osobną łazienkę, a łóżka 
posiadają elektryczną regulację wysokości. 

Blok operacyjny Szpitala Swissmed składa się z czterech klimatyzowanych sal operacyjnych 
wykonanych w technologii stali nierdzewnej, spełniającej najwyższe międzynarodowe 
wymagania higieniczne i techniczne. 

Na tle innych prywatnych placówek medycznych Szpital Swissmed wyróżnia się własnym 
doskonale wyposażonym Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej , a także 8-łóżkową salą 
pooperacyjną wyposażoną w nowoczesny system monitorowania funkcji życiowych. 

Infrastruktura szpitala to także specjalistyczne przychodnie przyszpitalne oferujące pacjentom konsultacje ponad 
200 lekarzy specjalistów. Oferta skierowana do pacjentów to możliwość kompleksowej diagnostyki medycznej. 
Szpital wykonuje badania laboratoryjne, radiologiczne, endoskopowe , okulistyczne  oraz oferuje specjalistyczną 
diagnostykę kardiologiczną 
Na uwagę zasługuje fakt, że 24.05.2004 przedstawiciele Kettering Medical Center Network  
z Ohio i Swissmed podpisali załącznik do umowy z 2003 roku mówiący o możliwości wysyłania do USA 
polskich pacjentów na specjalistyczne zabiegi chirurgiczne, których nie wykonuje się w naszym kraju. Dzięki 
temu Swissmed jest pierwszą w Europie afiliowaną placówką tej amerykańskiej organizacji medycznej 

Usługi medyczne dostępne w placówkach KMCN w USA dla Pacjentów Swissmed : 

• Gamma Knife-bezinwazyjne zabiegi onkologiczne guzów mózgu 
• Leczenie zaburzeń elektrofizjologicznych serca 
• Zaawansowane operacje na otwartym sercu 
• Operacje mózgu z użyciem neuronawigacji 
• Operacje kręgosłupa- w tym operacje dyskopatii 
• Operacyjne leczenie Epilepsji 
• Operacyjne leczenie Choroby Parkinsona 
• Pozytronowa Tomografia Emisyjna 
• Radioterapia 
• Chirurgiczne leczenie otyłości 
•  Chirurgia plastyczna. 
• Chirurgia ręki 
• Alloplastyka stawu kolanowego i biodrowego 
• Leczenie niepłodności 

Wszelkie sprawy organizacyjne związane z wyjazdem oraz planowaniem procedury medycznej wykonywanej 
w Stanach Zjednoczonych koordynuje Swissmed. Ostatnie miesiące roku 2004 to przygotowanie możliwości 
telekonferencji w celu umożliwienia specjalistom Swissmed konsultowania przypadków polskich pacjentów 
przez kolegów  
z USA. Planowane jest wykorzystanie łączy intemetowych w celu wymiany opinii lekarzy amerykańskich w 
obecności pacjenta-transmisja oprócz głosu także obrazu. Polski pacjent tym sposobem uzyska opinie o 
leczeniu i wskazania na przyszłość. Usługa ta ma być odpłatna. 

Opublikowany przez Rzeczpospolitą oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ranking 
umiejscowił Szpital Swissmed na IV miejscu w kraju w kategorii Niepublicznych Szpitali. Jednocześnie jest on 
najwyżej notowanym w Rankingu szpitalem w Polsce północnej.  

18. PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 
 
Do najistotniejszych zadań na rok 2005 należy zaliczyć: 

 
• wdrożenie  zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi pacjentów. 
• dążenie do rozszerzenia kontraktu na  świadczenia finansowane ze środków publicznych , ponad  

wartość wynegocjowana na rok 2005, w grudniu 2004r. 
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• stworzenie sieci współpracujących placówek 
• uruchomienie oddziału położniczego stosownie do zapotrzebowania zgłaszanego przez rynek.  
• pozyskanie środków finansowych na całkowite rozliczenie zobowiązań handlowych, zaciągniętych w 

związku z budową i uruchomieniem szpitala w Gdańsku.  
• zebranie danych niezbędnych do podjęcia decyzji w sprawie budowy szpitala  

w Warszawie.  
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Według opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdanie z działalności SWISSMED Centrum Zdrowia 
S.A. jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości ,  
a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. 
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 12 grudnia 2003 roku do 31 grudnia 2004 
roku, porównywalne dane finansowe dotyczące rachunku zysków i strat oraz 
rachunku przepływów pieniężnych przedstawione są za okres od 1 stycznia 2003 roku 
do 11 grudnia 2003 roku.  

 Charakterystyka Emitenta 
Nazwa Emitenta:  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA 

Siedziba Emitenta:  Gdańsk 

Adres:    ul. Marii Skłodowskiej- Curie 5, 80-208 Gdańsk 

Adres strony internetowej: www.swissmed.com.pl 

Poczta elektroniczna:  biuro@swwissmed.com.pl 

Rejestracja: Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego  

KRS:    0000183364 

Regon:    191244745 

NIP:    583-21-06-510 

Przedmiot działalności:  

– ochrona zdrowia i opieka społeczna - PKD 85 

– działalność wydawnicza – PKD 22 1 

– produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych – 
PKD 33 10 

– sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 51 1 

– sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych – PKD 51 46 

– hotele i restauracje – PKD 55 

– pozostałe pośrednictwo finansowe – PKD 65 2 

– działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i z ubezpieczeniami – 
PKD 67 

– obsługa nieruchomości – PKD 70 

– wynajem pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 71 34 

– nauka – PKD 73 

– kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia – PKD 80 4 

– pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem 
działalności prawniczej (PKD 74.14) – PKD 74 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

W okresie objętym sprawozdaniem na dzień 31 grudnia 2004 roku w skład Zarządu i Rady Nadzorczej 
wchodziły następujące osoby: 

Zarząd: 

Pan Roman Walasiński - Prezes Zarządu  

Rada Nadzorcza: 

Pan Bruno Hangartner - Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Pan Zbigniew Jerzy Canowiecki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
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Pan Zenobiusz Wojciech Żurawik - Członek Rady Nadzorczej 

Pan Krzysztof Maciej Popenda – Członek Rady Nadzorczej 

Pan Maciej Mariusz Dobrzyniecki – Członek Rady Nadzorczej 

 

 

Prezentacja, przekształcenie i porównywalność sprawozdań finansowych. 
Sprawozdanie finansowe obejmujące okres od 12 grudnia 2003 roku do 31 grudnia 2004 roku i 
porównywalne dane finansowe dotyczące bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów 
pieniężnych obejmujące okres od 1 stycznia 2003 roku do 11 grudnia 2003 roku zawierają dane 
łączne – z uwagi na to, że w skład przedsiębiorstwa Emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki 
organizacyjne, sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe:  

- Operator Medyczny - posiadający status Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 

- Operator Infrastruktury – wyodrębniony w strukturze Spółki Oddział na pełnym wewnętrznym 
rozrachunku gospodarczym, do którego dyspozycji wydzielono środki gospodarcze.  

Sprawozdanie łączne Emitenta stanowiące sumę sprawozdań finansowych jednostki i jej oddziału 
oraz porównywalne dane finansowe sporządzone zostały zgodnie z art. 51 Ustawy z dnia 29 września 
1994 roku o rachunkowości z zastosowaniem określonych przepisami wyłączeń.  

Wszystkie wielkości aktywów i pasywów zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym 
wyrażone są w tysiącach złotych polskich.  

Spółka nie jest jednostką dominującą, współdominującą ani znaczącym inwestorem w rozumieniu 
Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmujący okres nie krótszy niż jeden rok od 
dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania działalności. 

 

Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nie zawierała zastrzeżeń do 
sprawozdania finansowego za 2003 rok. 

Podmiot uprawniony do badania nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego 
sprawozdania finansowego zwrócił uwagę na ujęte w łącznym sprawozdaniu finansowym na dzień 11 
grudnia 2003 w pozycji aktywów długoterminowe rozliczenia międzyokresowe poniesione w 2002 roku 
nakłady – w kwocie 963  tyś zł.- na opracowanie systemu zarządzania prywatnym zakładem opieki 
zdrowotnej, traktowane jako prace rozwojowe. Opracowanie niniejsze zostało zakończone po oddaniu 
szpitala do użytku w grudniu 2004 roku. 

W sprawozdaniu finansowym nie dokonano korekt wynikających z tych uwag. 

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD 
WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW  I KOSZTÓW, 
USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSOBU SPORZĄDZENIA 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I DANYCH PORÓWNYWALNYCH W 
ZAKRESIE,  

 
Sprawozdania finansowe zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w 
Ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące 
działalność.  
SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. jest jednostką, w skład której wchodzi jednostka organizacyjna 
SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. Oddział w Gdańsku- Operator Infrastruktury, sporządzająca 
samodzielne sprawozdania finansowe. Zgodnie z art. 51 pkt 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości sprawozdania finansowe Spółki są łącznymi sprawozdaniami, będącymi sumą 
sprawozdań finansowych jednostki i jej oddziału.  
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Łączne sprawozdania finansowe sporządza się wyłączając odpowiednio: 
1.aktywa i fundusze wydzielone, 
2.wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze, 
3.przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostką a jej oddziałem, 
4.wynik finansowy operacji gospodarczych dokonywanych wewnątrz jednostki zawarty w 
aktywach jednostki i jej oddziału. 

Można nie dokonywać wyłączeń, o których mowa w pkt 2-4, jeżeli nie wpływa to ujemnie na spełnienie 
obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 
Wycena aktywów i pasywów według stanów bilansowych wykazanych w sprawozdaniach opiera się 
na ustaleniach ustawowych zawartych w rozdziale IV Ustawy o rachunkowości. 
Przyjęte zasady (politykę rachunkowości) Spółka stosuje w sposób ciągły. 
W związku ze zmianą formy prawnej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną z 
dniem 12 grudnia 2003 roku, Spółka sporządziła sprawozdanie finansowe na dzień 11 grudnia 2003 
roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie ze statutem okres od 12 grudnia 2003 
roku do 31 grudnia 2004 roku jest pierwszym rokiem obrotowym SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. 
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym i prowadzi księgi rachunkowe w 
sposób umożliwiający sporządzenie rachunku zysków i strat w wersji porównawczej. W sprawozdaniu 
finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. 
Wynik finansowy Spółki za okres sprawozdawczy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej 
rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, 
współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 
Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. 
Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o 
rachunkowości z tym, że: 
- do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółka stosuje stawki 
przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącej załącznik do ustawy 
podatkowej, 
- rozpoczęcie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o 
cenie nabycia wyższej niż 3.500 zł. następuje w miesiącu następnym po miesiącu przyjęcia ich do 
użytkowania, 
- odpisów amortyzacyjnych dokonuje się z zastosowaniem metody liniowej, dopuszcza się również 
stosowanie metody degresywnej oraz w przypadku używanych składników majątku stosowanie 
stawek indywidualnych, 
- zakupione materiały i towary wykazuję się w księgach rachunkowych według rzeczywistych cen 
zakupu; na dzień bilansowy ceny te nie mogą być wyższe od cen sprzedaży netto, 
- odpisywanie kosztów zakupu następuje w całości w okresie sprawozdawczym, w którym koszty te 
poniesiono, 
- wycena zużycia nie objętych ewidencją ilościowo - wartościową materiałów i towarów dokonywana 
jest w sposób uproszczony – pomija się ewidencję magazynową materiałów i towarów odpisując ich 
wartość w momencie zakupu w koszty, jednak wówczas na koniec każdego kwartału dokonuje się 
spisu z natury składników majątku nie zużytych i nie sprzedanych, a wyniki inwentaryzacji 
pomniejszają koszty (metoda powyższe stosowana jest w odniesieniu do składników majątku 
przychodni),  
- rozchody materiałów i towarów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wyceniane są według 
metody FIFO (pierwsze przyszło - pierwsze wyszło), 
- do ustalania przychodów z tytułu świadczenia usług stosuje się odpowiednio zaprogramowane w 
systemie ”EXCELL” kalkulatory, określające stawki wynagrodzeń obsługi medycznej oraz przychody z 
wynajmu infrastruktury. 
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1.Bilans 
Aktywa i pasywa wykazane w łącznym bilansie Spółki, stanowią sumę aktywów i pasywów 
wykazanych w bilansach Operatora Medycznego i Oddziału, z wyłączeniem wartości zobowiązań i 
należności wewnątrzzakładowych, funduszu wydzielonego oraz wartości nakładów dotyczących prac 
rozwojowych, prowadzonych w ramach transakcji wewnętrznych dokonywanych pomiędzy 
Operatorem Medycznym i Oddziałem – Operatorem Infrastruktury. 

1.1.Wartości niematerialne i prawne  
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla 
kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne 
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się: 

– koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie wykorzystany do 
produkcji, 

– nabytą wartość firmy, 

– nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje, 

– nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, 

– nabyte oprogramowanie komputerowe, 

– know-how. 

Wartość początkową oprogramowania ujmuje się według ceny nabycia uwzględniającej koszty 
instalacji . 

 

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej 
ekonomicznej użyteczności, według następujących zasad: 

– koszty prac rozwojowych       20 %, 

– wartość firmy       10 %, 

– nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje   20 %, 

– oprogramowanie komputerów      30 %, 

– pozostałe wartości niematerialne i prawne    20 %. 

 

Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej cenie nie przekraczającej 3.500 zł są spisywane 
jednorazowo w koszty w dniu przyjęcia ich do użytkowania. 

1.2.Rzeczowe aktywa trwałe 
Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe własne, inwestycje w obcych środkach trwałych nie 
zaliczanych do aktywów jednostki, środki trwałe w budowie oraz obce środki trwałe przyjęte do 
używania przez jednostkę, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie, polegające na 
przeniesieniu na jednostkę znaczących korzyści i ryzyk związanych z posiadaniem aktywów. 

Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny 
składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące 
ich wartość. 

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych 
odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji 
wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna 
być wyższa od realnej wartości, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania 
jest ekonomicznie uzasadnione.  

Dla celów podatkowych przyjmowane są stawki amortyzacyjne wynikające z Ustawy z dnia 15 lutego 
1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, określającej wysokość amortyzacji stanowiącej 
koszty uzyskania przychodów. W stosunku do środków trwałych nabytych i wprowadzonych do 
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ewidencji przed dniem 1 stycznia 2000 roku stosowane są stawki wynikające z Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych. Określają one wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania 
przychodu. 

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz 
wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów 
w momencie przekazania do użytkowania.  

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu 
przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej 
użyteczności. 

Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące: 

– prawo wieczystego użytkowania gruntów      2,5 % 

– budowle          4 % 

– budynki          2,5 % 

– budynki nie będące własnością       10 % 

– urządzenia techniczne i maszyny (z wyłączeniem sprzętu komputerowego)  20 % 

– sprzęt komputerowy        30 % 

– środki transportu         20 % 

– inne środki trwałe         20, 25 % 

 

Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia. 

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim 
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych obejmuje również 
różnice kursowe wynikające z zapłaty zobowiązań związanych z nabyciem składnika aktywów oraz 
koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania, powstające w okresie budowy, 
montażu i przystosowania. 

1.3.Inwestycje długoterminowe 
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne i inne inwestycje nie stanowiące aktywów 
finansowych, zaliczone do aktywów trwałych, nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych 
wynikających z przyrostu wartości tych aktywów lub uzyskania z nich pożytków nie wynikających z 
operacyjnej działalności statutowej– wycenia się według ceny ich nabycia pomniejszonej o 
ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości lub według wartości godziwej. Wartość godziwą 
ustala się na poziomie najbardziej prawdopodobnej ceny możliwej do uzyskania na rynku na dzień 
bilansowy. Wartość godziwa ma odzwierciedlać rzeczywistą sytuację rynkową i okoliczności wymiany. 
Przy braku aktualnych cen pochodzących z rynku, jednostka bierze do wyceny informacje z różnych 
źródeł, między innymi takich jak projekcje zdyskontowanego przepływu środków pieniężnych oparte 
na wiarygodnych szacunkach przyszłych przepływów środków pieniężnych, z uwzględnieniem 
warunków zawartych w otoczeniu. 
Skutki aktualizacji wyceny nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do 
inwestycji długoterminowych, powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych, zwiększają 
kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do 
wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, jeżeli 
kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona - zmniejsza ten kapitał (fundusz).   

Długoterminowe aktywa finansowe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z 
tytułu trwałej utraty wartości. Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w 
księgach rachunkowych na dzień ich nabycia albo powstania, według ceny nabycia albo ceny zakupu 
jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne.  

Odpisu wyrażającego trwałą utratę wartości inwestycji zaliczanych do aktywów finansowych dokonuje 
się nie późnej niż na koniec okresu sprawozdawczego. Skutki obniżenia wartości długoterminowych 
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aktywów finansowych zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji zaliczanej 
do aktywów finansowych, bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym 
do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe. 

Jeżeli wartość zbytej inwestycji zaliczonej do aktywów trwałych była uprzednio przeszacowana albo 
wyceniana w cenie rynkowej lub w cenie nabycia, w zależności od tego, która z nich była niższa, zaś 
skutki tej wyceny ujęto w sposób określony powyżej to nadwyżkę z tytułu przeszacowania ustala się i 
rozlicza z kapitałem (funduszem) z aktualizacji wyceny. 

1.4.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują: 

– aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 

– inne rozliczenia międzyokresowe. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego to kwota podatku dochodowego od osób 
prawnych, jaką będzie można w przyszłości zmniejszyć podatek bieżący, wykazany w rocznej 
deklaracji podatkowej, gdyż możliwe będzie uwzględnienie już poniesionych, lecz podatkowo na razie 
niehonorowanych kosztów uzyskania przychodów tj. memoriałowo zarachowanych ujemnych różnic 
kursowych, odsetek, odpisów aktualizujących aktywa, jak i potrąceń strat podatkowych z lat ubiegłych. 
Ze względu na to, że aktywa będą potrącane w przyszłości, pod uwagę bierze się taką stawkę 
podatku, jaka prawdopodobnie będzie obowiązywać.  

 

Inne rozliczenia międzyokresowe obejmują tę część już poniesionych kosztów, która z uwagi na 
okres ich skutkowania zostanie odpisana w następnych latach. Wykazuje się je w wysokości 
nominalnej po uprzednim upewnieniu się, że koszty te przyniosą Spółce korzyści w przyszłości. 

1.5.Rzeczowe składniki aktywów obrotowych 
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według rzeczywistych cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.  

Poszczególne grupy zapasów są wycenianie w następujący sposób: 

– materiały    cena zakupu 

– półprodukty i produkty w toku koszt wytworzenia lub koszt materiałów bezpośrednich lub nie    

                                                                są wyceniane w ogóle  

– produkty gotowe   koszt wytworzenia 

– towary    cena zakupu 

 

Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów: 

– wynikających z niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych, 

– ogólnego zarządu, nie związanych z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się 
znajduje na dzień wyceny, 

– magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów jest 
niezbędne w procesie produkcji, 

– sprzedaży produktów. 

W sytuacjach uzasadnionych niezbędnym przygotowaniem towaru lub produktu do sprzedaży bądź 
długim okresem wytwarzania produktu, cenę nabycia lub koszt wytworzenia zwiększa się o koszty 
obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zapasu towarów lub produktów w okresie ich 
przygotowania do sprzedaży bądź wytworzenia i związanych z nimi różnic kursowych, pomniejszone o 
przychody z tego tytułu. 

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z 
trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży 
netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do: 
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– pozostałych kosztów operacyjnych,  

– kosztów wytworzenia sprzedanych produktów lub usług,  

– kosztów sprzedaży. 

Stosowane metody wyceny rozchodu : 

– według cen przeciętnych, to jest ustalonych w wysokości średniej ważonej cen (kosztów) danego 
składnika aktywów, 

– w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) tych składników aktywów, które 
dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu lub wytworzenia. 

1.6.Należności  
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po 
pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). 

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna 
stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu 
średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. 

Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy 
zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów 
finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług 
lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i 
prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów). 

Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez 
dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio 
do: pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, 
której dotyczy odpis aktualizujący. 

1.7.Środki pieniężne 
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym w tym 
dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego 
ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. 

1.8.Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne  
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów 
dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych 
kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony 
charakterem rozliczanych koszów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 

W tej pozycji ujmowana jest nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi z tytułu 
realizacji kontraktów długoterminowych 

 

1.9.Kapitały (fundusze) własne  
Kapitał (fundusz) własny ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich 
rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. 

Kapitał (fundusz) zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub 
statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe 
ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału. 

Kapitał (fundusz) zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z 
aktualizacji wyceny oraz z dopłat do kapitału. 

Udziały lub akcje własne wyceniane są w cenie nabycia i wykazywane w kwocie ujemnej w kapitale 
własnym. 
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Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to kapitał (fundusz) 
powstały jako skutek aktualizacji wyceny aktywów trwałych. W przypadku zbycia lub likwidacji 
składnika majątku odpowiednia część kapitału (fundusz) rezerwowego z aktualizacji wyceny jest 
przenoszona na kapitał (fundusz) zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych, 
których uprzednio podlegał aktualizacji wyceny pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części 
kapitału, która dotyczy tego składnika majątku trwałego.  

1.10.Rezerwy  
Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i 
wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się 
odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, 
zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. 

Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły: 

– straty z transakcji gospodarczych w toku, 

– udzielone gwarancje i poręczenia, 

– skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego, 

– przyszłe świadczenia pracownicze – nagrody jubileuszowe, 

– odprawy emerytalno - rentowe, 

– przyszłe zobowiązania związane z restrukturyzacją. 

Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze tworzone są na bazie memoriałowej w oparciu o 
własne szacunki. 

1.11.Zobowiązania  
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem 
zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki 
pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe – które wycenia się według 
wartości godziwej. 

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z 
wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald 
wykazywane są jako krótkoterminowe. 

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie sprzedaży 
stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie niższym jednak od kursu 
średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. 

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i 
przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do 
przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia 
produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub wartości 
niematerialnych i prawnych.  

 

1.12.Inne rozliczenia międzyokresowe 
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych 
zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy . 

Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się: 

– rezerwę z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi, 

– wartość wykonanych na rzecz jednostki świadczeń, które nie zostały zafakturowane, a na mocy 
umowy wykonawca nie był zobowiązany do jej zafakturowania, 

– koszty z tytułu opłat za emisję zanieczyszczeń. 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, 
obejmują w szczególności: 
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– równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których 
wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, 

– środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym 
także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie 
zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych 
przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów 
amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych 
sfinansowanych z tych źródeł, 

– ujemną wartość firmy, 

– nadwyżka zafakturowanych przychodów nad zarachowanymi dotycząca kontraktów 
długoterminowych (jeśli takie kontrakty są realizowane). 

1.13.Wycena transakcji w walutach obcych 
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień 
ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 

– kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka – w 
przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań, 

– średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w 
zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs – w 
przypadku pozostałych operacji. 

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych: 

– składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenionych 
metodą praw własności) - po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług 
korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez 
Narodowy Bank Polski na ten dzień, 

– składniki pasywów - po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług 
korzysta jednostka, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez 
Narodowy Bank Polski na ten dzień. 

Różnice kursowe dotyczące inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych, powstałe 
na dzień ich wyceny, rozlicza się z kapitałem (funduszem) z aktualizacji wyceny. Skutki 
przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do 
poziomu cen rynkowych, zwiększają kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Skutki obniżenia wartości 
inwestycji w części przekraczającej utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w 
koszty finansowe okresu sprawozdawczego. 

Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, 
powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza 
się do przychodów i kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach – do kosztu wytworzenia 
produktu lub ceny nabycia towaru, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, 
środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. 

 

2. Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) 
Przychody i koszty wykazane w rachunku zysków i strat Spółki stanowią sumę przychodów i kosztów 
wykazanych w rachunku zysków i strat Operatora Medycznego i Oddziału z wyłączeniem wartości 
transakcji wewnętrznych dokonywanych pomiędzy Operatorem Medycznym i Oddziałem – 
Operatorem Infrastruktury. 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów obejmują niewątpliwe, należne lub 
uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) 
ujmowane w okresach, których dotyczą. 
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Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego 
Zarządu zaliczane są do kosztów działalności operacyjnej i związane są z zasadniczą działalnością 
Spółki. 

Koszty uznawane są zgodnie z zasadą memoriałową  w celu zapewnienia współmierności 
przychodów i związanych z nimi kosztów. 

 

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto: 

– Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie 
m.in. zysków i strat za zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów 
niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i 
odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn, 

      Zgodnie ze znowelizowaną treścią ustawy o rachunkowości - art.3 ust 1 pkt 32. do pozostałych  

      przychodów i kosztów operacyjnych kwalifikuje się także przychody i koszty związane z  

      utrzymaniem i zbyciem nieruchomości oraz wartości  niematerialnych i prawnych zaliczanych do  

       inwestycji  

– Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia 
inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, 

– Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, 
nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, 

– Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych 
z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną. 

 

3. Opodatkowanie 
SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. jest samodzielnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz 
samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. 

SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. Oddział w Gdańsku do dnia 30 kwietnia 2004 był samodzielnym 
podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Począwszy od 01 maja 2004 w związku ze zmianą 
przepisów o podatku VAT spowodowaną wejściem Polski do Unii Europejskiej Oddział utracił status  
samodzielnego podatnika podatku od towarów i usług VAT.   

Oddział jako jednostka organizacyjna wydzielona z jednostki macierzystej nie jest samodzielnym 
podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. 

Przychody i koszty uzyskania przychodu Oddziału i Operatora Medycznego ujmowane są w deklaracji 
łącznej CIT.  

Wynik finansowy brutto korygują: 

– bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, 

– aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

Podatek dochodowy bieżący 

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z 
przepisami podatkowymi na podstawie łącznego sprawozdania finansowego i rachunku zysków i strat 
sumując przychody i koszty Centrali i Oddziału z zastosowaniem wyłączeń. 

Podatek dochodowy odroczony 

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością 
aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w 
przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 
którego jest podatnikiem. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej 
w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami 
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przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku 
dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady 
ostrożności. 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku 
dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic 
przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku 
dochodowego w przyszłości. 

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i 
aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego. 

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z 
kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał (fundusz) własny. 

4. Instrumenty finansowe 
Instrumenty finansowe - rozumie się przez to kontrakt, który powoduje powstanie aktywów 
finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze 
stron pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie 
wynikają skutki gospodarcze, bez względu na to, czy wykonanie praw lub zobowiązań wynikających z 
kontraktu ma charakter bezwarunkowy albo warunkowy. 

Do instrumentów finansowych nie zalicza się w szczególności: 

a) rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 

b) umów o gwarancje finansowe, które ustalają wykonanie obowiązków z tytułu udzielonej 
gwarancji, w formie zapłacenia kwot odpowiadających stratom poniesionym przez beneficjenta 
na skutek niespłacenia wierzytelności przez dłużnika w wymaganym terminie, 

c) umów o przeniesienie praw z papierów wartościowych w okresie pomiędzy terminem zawarcia i 
rozliczenia transakcji, gdy wykonanie tych umów wymaga wydania papierów wartościowych w 
określonym terminie, również wtedy, gdy przeniesienie tych praw następuje w formie zapisu na 
rachunku papierów wartościowych, prowadzonym przez podmiot upoważniony na podstawie 
odrębnych przepisów, 

d) aktywów i zobowiązań z tytułu programów, z których wynikają udziały pracowników oraz innych 
osób związanych z jednostką w j ej kapitałach, 

e) umów połączenia spółek, z których wynikają obowiązki określone w art. 44b ust. 9 Ustawy o 
rachunkowości. 

Aktywa pieniężne - rozumie się przez to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut 
obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się również inne aktywa finansowe, w tym w 
szczególności naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne lub wymagalne 
w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty), to na potrzeby 
rachunku przepływów pieniężnych zalicza się je do środków pieniężnych, chyba że ujmuje się je w 
przepływach z działalności inwestycyjnej (lokacyjnej). 

Aktywa finansowe - rozumie się przez to aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane 
przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub 
prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach. 

Zobowiązania finansowe - rozumie się przez to zobowiązanie jednostki do wydania aktywów 
finansowych albo do wymiany instrumentu finansowego z inną jednostką, na niekorzystnych 
warunkach. 

Instrumenty kapitałowe - rozumie się przez to kontrakty, z których wynika prawo do majątku 
jednostki, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli, a także 
zobowiązanie się  jednostki do wyemitowania lub dostarczenia własnych instrumentów kapitałowych, 
a w szczególności udziały, opcje na akcje własne lub warranty. 
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5.ŚREDNIE KURSY WYMIANY ZŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO W OKRESIE 
OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM 
 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresach porównywalnych notowania średnich 
kursów wymiany złotego w stosunku do EURO, ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiały 
się następująco. 

Okres/kurs Kurs średni Kurs minimalny Kurs maksymalny Kurs na koniec okresu 
01.01.03-11.12.03 4,4415 3,9773 4,7127 4,6465

12.12.03-31.12.04 

 

6. WYBRANE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO 

6.1.Zasady przeliczeń sprawozdań finansowych 
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych 
przeliczono na EURO zgodnie ze wskazaną obowiązującą zasadą przeliczenia: 

– bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu, 

– rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w 
odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni 
dzień każdego miesiąca w danym okresie. 

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości 
wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany. 

6.2.Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów 
pieniężnych 
 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tyś. zł W tyś. EUR 

 
 

12.12.03- 
31.12.04 

01.01.03-
11.12.03

12.12.03-
31.12.04 

01.01.03- 
11.12.03 

I. Przychody netto ze sprzedaży i 
zrównane z nimi 

7.477 4.528 1.649 1.019 

II. Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

-3.958 -1.758 -873 -396 

III. Zysk (strata) brutto -3.186 -1.896 -703 -427 

IV. Zysk (strata) netto -2.989 -1.917 -659 -432 

V. Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 

7.198 3.683 1.588 829 

VI. Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej 

-25.639 -17.177 -5.721 -3.867 

VII. Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej 

19.004 13.503 4.192 3.040 

VIII. Przepływy pieniężne netto, 
razem 

563 9 124 2 

IX. Aktywa razem 62.632 34.610 15.355 7.449 

X. Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

44.077 28.032 10.806 6.033 

XI. Zobowiązania długoterminowe 23.997 20.654 5.883 4.445 

XII. Zobowiązania 
krótkoterminowe 

18.441 6.997 4.521 1.506 
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XIII. Kapitał (fundusz) własny 
 

18.555 6.578 4.549 1.416 

XIV. Kapitał (fundusz) 
podstawowy 

13.811 8.728 3.386 1.878 

XV. Liczba akcji (w zł) 
 

13.811.262 - 13.811.262 - 

XVI. Zysk na jedną akcję zwykłą 
(w zł / EUR)  

-0,29 - -0,06 - 

XVII. Rozwodniony zysk (strata) 
na jedna akcję zwykłą                     
(w zł. / EUR) 

- - - - 

XVIII. Wartość księgowa na jedną 
akcję (w zł / EUR) 

1,34 - 0,33 - 

XIX. Rozwodniona wartość 
księgowa na jedną akcję                
(w zł / EUR) 

- - - - 

XX. Zadeklarowana lub 
wypłacona dywidenda na jedna 
akcję (w zł / EUR) 

- - - - 

 
 

7.RÓŻNICE POMIĘDZY POLSKIMI A MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI 
RACHUNKOWOŚCI 

Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w 
znowelizowanej Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Ustawa - tekst jednolity - 
Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.). Wynik finansowy oraz niektóre pozycje aktywów i 
pasywów różniłyby się od wielkości, które wykazane byłyby w sprawozdaniach finansowych 
sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 
Inny może być sposób prezentacji sprawozdań finansowych oraz zakres ujawnionych informacji. 

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji Zarząd Spółki nie sporządził sprawozdania finansowego 
według MSSF. Nie ma zatem pewności, że zidentyfikowane poniżej różnice stanowią całość różnic 
pomiędzy wynikiem oraz aktywami netto wynikającymi z zamieszczonych sprawozdań finansowych 
oraz sprawozdań, które byłyby przygotowane według MSSF oraz nie można dokonać oceny wpływu 
różnic, które zostały opisane poniżej. 

Niniejsze zestawienie nie powinno być traktowane jako kompletna lista różnic pomiędzy przepisami 
Ustawy a MSSF. Niniejsze zestawienie nie uwzględnia spraw obecnie nieuregulowanych w Ustawie 
lub MSSF. Dodatkowo, w niniejszym zestawieniu nie uwzględniono zmian Ustawie lub MSSF, które 
będą obowiązywać lub mogą obowiązywać po 31 grudnia 2003 roku w oparciu o plany i projekty 
organów odpowiedzialnych za tworzenie przepisów w Polsce lub MSSF. 

Poniżej przedstawiono w formie opisowej istotne różnice pomiędzy podstawowymi pozycjami 
sprawozdania sporządzonego według ustawy o MSSF. 

7.1.Kapitalizacja kosztów finansowych 
Według ustawy kapitalizacja kosztów finansowych wynikających z kredytów i pożyczek (włączając 
związane z nimi różnice kursowe) jest obligatoryjna w przypadku, gdy koszty te dotyczą konkretnych 
kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu nabycia, budowy lub wytworzenia środków trwałych. 
Według preferowanych zasad MSR, koszty finansowe związane z pożyczkami i kredytami powinny 
być rozpoznawane w okresie, w którym zostały poniesione, bez względu na to w jaki sposób 
wykorzystano środki pochodzące z kredytu. Alternatywnie MSR 19 dopuszcza kapitalizację kosztów 
finansowych wynikających z pożyczek w przypadku, gdy koszty te związane są bezpośrednio z 
nabyciem, budową lub wytworzeniem określonych aktywów. Koszty finansowe, które mogą zostać 
skapitalizowane to takie, które nie zostały poniesione w przypadku gdyby określone środki trwałe nie 
zostały wytworzone. 
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7.2.Podatek odroczony 
Zasady tworzenia rezerw i aktywa z tytułu podatku odroczonego nie odbiegają od zasad, które 
zastosowałaby Spółka sporządzając sprawozdanie zgodnie z MSSF. 

Podatek odroczony różniłby się jednak w sprawozdaniu finansowym sporządzonym według MSSF od 
sprawozdania według Ustawy w rezultacie różnic opisanych powyżej wpływających na wielkość 
aktywów i zobowiązań ujętych w sprawozdaniu finansowym. 

7.3.Prezentacja oraz zakres ujawnianych informacji 
Wymogi niektórych międzynarodowych standardów rachunkowości wprowadzają rozszerzony zakres 
ujawnień i informacji niż według Ustawy oraz Rozporządzenia o prospekcie. Format prezentacji 
niektórych elementów sprawozdania finansowego może być odmienny według MSSF 
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OPINIA 

NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 
DLA 

ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. 
W GDAŃSKU UL. WILEŃSKA 44 

 

Przeprowadziliśmy badanie załączonego łącznego sprawozdania finansowego SWISSMED 
Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku ul. Wileńska 44, na które składa się: 

 
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

zamyka się sumą 62.632 tys. zł, 
3. rachunek zysków i strat za okres od 12 grudnia 2003 roku do 31 grudnia 2004 roku 

wykazujący stratę netto w wysokości 2.989 tys. zł, 
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 12 grudnia 2003 roku do 31 grudnia 2004 

roku wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 562 tys. zł, 
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 12 grudnia 2003 roku do 31 grudnia 

2004 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.977 tys. zł, 
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. 
 
Za sporządzenie łącznego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki.  

 

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności 
tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących 
podstawę jego sporządzenia.  

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 

1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, 
poz. 694, z późn. zm.), 

2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów w Polsce, 

3) Kodeksu spółek handlowych. 

 

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby 
uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.  

W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez 
jednostkę zasad (polityki) rachunkowości, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób 
wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje 
zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. 

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.  

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia 
słowne: 
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a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i 
finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2004 roku, jak też jej wyniku 
finansowego za okres od 12 grudnia 2003 roku do 31 grudnia 2004 roku, 

b) sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w 
powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie 
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i 
postanowieniami statutu spółki.  

Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania 
finansowego pragniemy zwrócić uwagę, że: 

1. SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. ujmuje w łącznym sprawozdaniu finansowym na 
dzień 31.12.2004 r. w pozycji aktywów długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
poniesione nakłady - w kwocie 1.950 tys. zł - na opracowanie systemu zarządzania 
prywatnym zakładem opieki zdrowotnej. W przyszłości Spółka zamierza aktywować je 
jako koszty prac rozwojowych i dokonywać sukcesywnych odpisów amortyzacyjnych. 
Jeżeli warunki art.33 ustawy o rachunkowości nie zostaną spełnione, wartość 
poniesionych nakładów obciąży koszty bieżącego roku obrotowego. 

2. Oceniając założenie kontynuacji działalności SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. w roku 
następnym po badanym na podstawie osiągniętych wyników i ogólnej sytuacji finansowej 
oraz przedstawionych przez Zarząd długoterminowych prognoz, stwierdzamy, że 
możliwość taka istnieje pod warunkiem poprawienia płynności i pozyskania dodatkowych 
źródeł finansowania. 

 

Sprawozdanie z działalności SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. jest kompletne 
w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące 
ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. 

 

Poznań, dnia 21 kwietnia 2005 r. 

 

 

Usługowy Zakład Rachunkowości 

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

Spółka z o.o. 

60-152 Poznań, ul. Junacka 34 

nr ewidencyjny 934 

 
 Zarząd UZR SKwP Sp. z o.o. 

 

Małgorzata Wojtyla Małgorzata Wojtyla 
Biegły Rewident Prezes Zarządu  
nr ewid. 9681/7236 Biegły Rewident 
 nr ewid. 9681/7236 
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RAPORT 
UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA 

ŁĄCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. 
W GDAŃSKU UL. WILEŃSKA 44 

ZA OKRES 12 GRUDNIA 2003– 31 GRUDNIA 2004. 
 
 

1. A. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
1. Badaną jednostką jest SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku 

ul. Wileńska 44. W badanym roku obrotowym jednostka miała siedzibę w Gdańsku przy 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5. 
Do dnia 11 grudnia 2003 roku Spółka działała pod firmą Swissmed Centrum Zdrowia 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wcześniejsza firma to Centrum Medyczne 
Medicor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 
Przedmiotem działalności jest zgodnie z aktualnym odpisem z KRS:  
− ochrona zdrowia i opieka społeczna, 
− działalność wydawnicza, 
− produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych, 
− sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, 
− sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, 
− sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i 

artykułów toaletowych, 
− hotele i restauracje, 
− pozostałe pośrednictwo finansowe, 
− działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i ubezpieczeniami, 
− obsługa nieruchomości, 
− wynajem pozostałych maszyn i urządzeń, 
− nauka, 
− kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, 
− pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem 

działalności prawniczej. 
 
 

2. SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. działa na podstawie statutu spółki sporządzonego 
w formie aktu notarialnego z dnia 1.12.2003 r (Repertorium A nr 12656/2003) 
z późniejszymi zmianami.  

 

W dniu 12.12.2003 r. Spółka została wpisana w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183364. 
Spółka jest wpisana jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SWISSMED Centrum 
Zdrowia do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę 
Pomorskiego w księdze rejestrowej nr 22-00131. 
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W strukturze organizacyjnej Spółki wyodrębniono Oddział, na pełnym wewnętrznym 
rozrachunku gospodarczym, jednocześnie wydzielając do jego dyspozycji środki 
gospodarcze. 
Struktura organizacyjna SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. na dzień 31.12.2004 r. 
przedstawiała się następująco: 
− Centrala Spółki z siedzibą w Gdańsku, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5. 
− Oddział z siedzibą przy ul. Szafarnia 10 w Gdańsku. 
 
Oddział posiada odrębny numer NIP dla celów rozliczeń podatku dochodowego od osób 
fizycznych i składek ZUS. Spółka dokonywała osobno dla centrali i oddziału rozliczeń z 
tytułu: podatku VAT do dnia 30.04.2004 roku, począwszy od dnia 1.05.2004 roku z uwagi 
na zmianę przepisów rozliczenia dokonywane są łącznie dla całej spółki. 
Dla celów rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Spółka posługuje 
się jednym numerem NIP.  
Rachunkowość Spółki prowadzona jest w Centrali oraz w Oddziale Spółki. 

 
Badana Spółka posiada: 

NIP  583-21-06-510 
REGON  191244745 
 
Oddział uzyskał NIP  583-27-67-418 
i REGON  191244745-00039 
 
Przeciętne zatrudnienie w badanym okresie wynosiło 58,8 osób. 

 
3. Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2004r. wynosi 13.811 tys. zł i dzieli się na 13.811.262 

sztuki akcji serii A, B i C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.  
 
Struktura własnościowa kapitału na dzień 31.12.2004 r. jest następująca: 
− 8.594.000 akcji imiennych co stanowi 62,22 % kapitału – Bruno Hangartner, 
− 1.492.110 akcji zwykłych na okaziciela co stanowi 10,80 % kapitału – Theo Frey East 

AG, 
− 1.380.172 akcje zwykłe na okaziciela co stanowi 9,99 % kapitału – Marek Alojzy 

Dochnal, 
− 700.000 akcji zwykłych na okaziciela co stanowi 5,07 % kapitału – Otwarty Fundusz 

Emerytalny DOM, 
− 1.644.980 akcji co stanowi 11,92 % kapitału – pozostali akcjonariusze. 

 
4. W trakcie badanego okresu Zarząd Spółki stanowił: 
 

− Roman Walasiński  Prezes Zarządu  
 
Na dzień 31.12.2004 r. Spółka posiadała Radę Nadzorczą w składzie: 
− Bruno Hangartner Przewodniczący RN, 
− Zbigniew Canowiecki Wiceprzewodniczący RN, 
− Zenobiusz Wojciech Żurawik, 
− Maciej Dobrzyniecki, 
− Krzysztof Maciej Popenda. 
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5. Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający badany okres podlegało badaniu przez 
Usługowy Zakład Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Sp. z o.o. 
i uzyskało opinię z badania bez zastrzeżeń z uwagą poruszającą następującą kwestię: 

„Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania 
finansowego pragniemy zwrócić uwagę, że Spółka ujmuje w łącznym sprawozdaniu 
finansowym na dzień 11.12.2003 r. w pozycji aktywów długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe poniesione w 2002 r. nakłady - w kwocie 963 tys. zł - na opracowanie 
systemu zarządzania prywatnym zakładem opieki zdrowotnej, traktowane jako prace 
rozwojowe. Wartość tych nakładów nie uległa zmianie w trakcie badanego okresu. 
Według informacji uzyskanych od Spółki opracowanie zostanie zakończone po oddaniu 
budowanego szpitala do użytku.” 
 

Sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2003 - 11.12.2003 r. zostało zatwierdzone 
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą z dnia 2 czerwca 2004 
roku. 
Dane bilansu zamknięcia wprowadzono do ksiąg rachunkowych jako bilans otwarcia na 
dzień 12.12.2003r. 
Spółka nie posiadała obowiązku publikowania sprawozdania finansowego w Monitorze 
Polskim nr B. 
 

6. Badanie łącznego sprawozdania finansowego za okres od 12 grudnia 2003 roku do 
31 grudnia 2004 roku przeprowadził podmiot uprawniony do badania Usługowy Zakład 
Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Spółka z o.o. w Poznaniu ul. 
Junacka 34, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych pod numerem 934. 
W imieniu podmiotu uprawnionego, badanie przeprowadziła biegły rewident Małgorzata 
Wojtyla nr ewidencyjny 9681/7236. 
 
Badanie przeprowadzono na podstawie umowy  nr B/1/2005 zawartej dnia 29.03.2005r. 
ze SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku, ul. Wileńska 44. Podmiot uprawniony 
do badania sprawozdania finansowego Spółki został wybrany przez Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 5/2005 z dnia 12.01.2005r.  
Badanie przeprowadzono w okresie 7.04. – 20.04.2005r. na miejscu w jednostce oraz 
w biurze audytora.  
 

Zarówno podmiot uprawniony, Usługowy Zakład Rachunkowości SKwP Sp. z o.o. jak 
i przeprowadzający w jego imieniu badanie biegły rewident Małgorzata Wojtyla 
stwierdzają, że pozostają niezależni od badanej Spółki w rozumieniu przepisów art. 66 ust.2 
ustawy o rachunkowości.  

 

7. Spółka udostępniła wskazane przez biegłego rewidenta dane i informacje, przedłożyła 
oświadczenie o kompletności ujęcia danych w księgach rachunkowych i w śródrocznym 
sprawozdaniu finansowym dokumentów, dotyczących badanego okresu oraz 
poinformowała, że po dacie bilansu do dnia złożenia oświadczenia nie wystąpiły żadne 
istotne zdarzenia mające wpływ na prawidłowość sporządzonego sprawozdania 
finansowego.  
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8. Sprawozdanie finansowe za badany okres od 12.12.2003r. do 31.12.2004r. obejmuje: 

− wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 
− bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i 

pasywów zamyka się sumą 62.632 tys. zł, 
− rachunek zysków i strat za okres od 12 grudnia 2003 roku do 31 grudnia 2004 roku 

wykazujący stratę netto w wysokości 2.989 tys. zł, 
− rachunek przepływów pieniężnych za okres od 12 grudnia 2003 roku do 31 grudnia 

2004 roku wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 562 tys. zł, 
− zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 12 grudnia 2003 roku do 31 grudnia 

2004 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.977 tys. zł, 
− dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 
 
 

B. ANALIZA  SYTUACJI  FINANSOWEJ 
 
1. Wynik działalności gospodarczej, strukturę bilansu, zmiany w porównaniu do dwóch lat 

poprzednich składników bilansu oraz rachunku zysków i strat, charakteryzują tabele nr 1 i 
2 załączone do raportu, tj.: 
− bilans porównawczy, 
− rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. 

 
2. Dynamika podstawowych wielkości wynikowych, tj. przychodów, kosztów i wyniku 

finansowego Spółki, była następująca: 
− wzrost przychodów ze sprzedaży produktów i towarów o kwotę 2.949 tys. zł tj. o 65 % 

oraz zwiększenie kosztów wytworzenia sprzedanych produktów i towarów o kwotę 
4.586 tys. zł,   tj. o 75 % w porównaniu do roku poprzedniego, 

− wzrost pozostałych przychodów operacyjnych o 270 tys. zł tj. o 356 % przy wzroście 
pozostałych kosztów operacyjnych o 833 tys. zł tj. o 346 % w porównaniu do roku 
poprzedniego, 

− wzrost straty na sprzedaży o 1.637 tys. zł tj. o około 103 %, oraz straty z działalności 
operacyjnej o 125 %, 

− wzrost straty netto o 1.072 tys. zł tj. o 56 %, 
 

3. Struktura i dynamika podstawowych wielkości bilansowych tj. aktywów i pasywów Spółki, 
była następująca: 
− suma bilansowa w latach 2002 do 2004 wykazuje tendencję wzrostową, 2004/2003 – 

181 % oraz  2004/2002 – 340 %, co świadczy o rozwojowej sytuacji majątkowej,  
− w strukturze majątku ogółem, dominują aktywa trwałe, które w latach 2002 do 2004 

stanowią odpowiednio: 90,6%, 94,8% i 96,4% aktywów bilansu, 
− w strukturze pasywów ogółem, dominują kapitał własny i zobowiązania 

długoterminowe, które w latach 2002 do 2004 łącznie stanowią odpowiednio: 84,9%, 
78,7% i 67,9%, 

− kolejną istotną pozycję w strukturze pasywów stanowią zobowiązania krótkoterminowe, 
które w latach 2002 do 2004 stanowią odpowiednio: 9,4%, 20,2% i 29,4%. 
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4. Sytuację finansową i majątkową Spółki charakteryzują następujące wskaźniki: 

 
Kryterium Rok obrotowy 

Nazwa wskaźnika i jego wzór 
prezentacji 2003/2004 2003 2002 

 Wstępna analiza bilansu 

 Złota reguła bilansowania 

(kapitały własne + zobowiązania długoterminowe) x 100 

aktywa trwałe 

procent 71,4% 102,5% 176,5% 

 Wskaźniki rentowności   2003/2004 2003 2002 

 Rentowność  majątku  (ROA) 

wynik finansowy netto x 100 

aktywa ogółem 

procent -4,8% -5,5% -8,5% 

Rentowność  kapitału własnego  (ROE) 

wynik finansowy netto x 100 

kapitały własne 

procent -16,1% -29,1% -18,5% 

Rentowność netto sprzedaży  

wynik finansowy netto x 100 

przychody ze sprzedaży 

procent -39,9% -42,3% -27,6% 

Wskaźniki płynności finansowej   2003/2004 2003 2002 

Wskaźnik płynności bieżącej  ( I ) 

aktywa obrotowe - należności z tyt.dostaw i usług powyżej 12 m-cy 

zobowiązania krótkoterminowe 

krotność 0,11 0,25 0,14 

Wskaźnik płynności szybkiej ( II ) 

aktywa obrotowe - zapasy 

zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 m-cy 

krotność 0,10 0,23 0,13 

Wskaźniki rotacji (obrotowość)   2003/2004 2003 2002 

Szybkość obrotu należnościami 

średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni 

przychody netto ze sprzedaży 

w dniach 27 41 40 

Szybkość obrotu zapasami 

średni stan zapasów  x  365 dni 

koszt własny sprzedanych produktów i towarów 

w dniach 8 9 4 

Stopień spłaty zobowiązań 

średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni 

koszt własny sprzedanych produktów i towarów 

w dniach 359 241 76 

Wskaźniki finansowania   2003/2004 2003 2002 

Trwałość struktury finansowania 

kapitały własne + rezerwy długoterminowe + zobow.długoterminowe  
+ zobow. z tyt. dostaw i usług pow. 12 m-cy 

aktywa ogółem 

krotność 0,70 0,98 1,61 



 ROZDZIAŁ VIII. – SPRAWOZDANIA FINANSOWE 
 

 151

Powyższe wskaźniki za badany okres od 12.12.2003r. do 31.12.2004r. oznaczają przede 
wszystkim (w porównaniu z rokiem poprzednim): 
 
1. W zakresie efektywności działalności gospodarczej: 

− zmniejszenie ujemnej rentowności sprzedaży netto z–42,3 % w roku poprzednim do        
-39,9 % w bieżącym okresie, wskaźnik ten informuje ile procent sprzedaży stanowi strata 
(po odliczeniu wszystkich kosztów i zapłaceniu podatków), 

− rentowność kapitału własnego w badanym okresie określająca relację straty finansowej 
netto do zainwestowanych w firmie kapitałów własnych wyniosła -16,1%, 

− skrócenie o 14 dni okresu spłaty należności od odbiorców w stosunku do poprzedniego 
roku, 

− cykl rotacji zapasów utrzymał się na zbliżonym poziomie w stosunku do poprzedniego 
roku i wynosi 8 dni, 

− znaczne wydłużenie do 359 dni okresu spłaty zobowiązań w stosunku do roku 
poprzedniego (241 dni), 

 
2. W zakresie finansowania: 

− majątek Spółki (mierzony sumą bilansową) w porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł 
o 28.021 tys. zł. tj. o 81 %, 
- wpływ na to miało zwiększenie wartości inwestycji długoterminowych 
w nieruchomości o 26.879 tys. zł oraz długoterminowych rozliczeń międzyokresowych 
o 1.986 tys. zł. 

− własne źródła finansowania majątku wzrosły w pozycji kapitału własnego o 
11.978 tys. zł, na skutek podwyższenia kapitału podstawowego i zapasowego w związku 
z emisją akcji, 

− Spółka zanotowała w 2004r. wzrost wartości zobowiązań długoterminowych w 
porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 3.344 tys. zł na skutek zaciągnięcia nowych 
pożyczek od udziałowca oraz zwiększenia zadłużenia wobec banku z tytułu kredytu 
inwestycyjnego, 

− struktura źródeł finansowania na 31.12.2004 roku przedstawia się następująco: 
 kapitał własny 18.555 tys.zł 29,6% 
 zobowiązania wobec akcjonariusza 6.957 tys.zł 11,1% 
 zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego 18.462 tys.zł 29,4% 
 inne zobowiązania i rezerwy długoterminowe 2.675 tys.zł 4,2% 
 zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 15.983 tys.zł 25,7% 

 
3. Wskaźniki płynności w badanym okresie kształtowały się na niższym poziomie 

w porównaniu do roku poprzedniego: 
− wskaźnik płynności I osiągnął wartość 0,11 (optymalny poziom wskaźnika zawiera się 

w przedziale od   1,5  do  2,0), 
− wskaźnik płynności II 0,10 (modelowa wielkość tego wskaźnika oscyluje wokół 1).  

 
W badanym okresie znacznie wzrosła wartość aktywów Spółki oraz jej zadłużenie. 
 
Szpital rozpoczął działalność w połowie 2004 roku.  

W dniu 15.10.2004 roku miało miejsce pierwsze notowanie akcji SWISSMED Centrum 
Zdrowia SA na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.  

Wpływ środków z emisji akcji pozwolił na częściowe zredukowanie zobowiązań Spółki. 
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Oceniając założenie kontynuacji działalności SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. w roku 
następnym po badanym na podstawie osiągniętych wyników i ogólnej sytuacji finansowej 
oraz przedstawionych przez Zarząd długoterminowych prognoz, stwierdzamy, że możliwość 
taka istnieje pod warunkiem poprawienia płynności i pozyskania dodatkowych źródeł 
finansowania. 

 
 

 

C. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 
 
1. Prawidłowość stosowanego systemu księgowości. 
 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż SWISSMED Centrum Zdrowia SA 
prowadzi księgi rachunkowe na podstawie aktualnego, zatwierdzonego przez Zarząd Spółki 
zakładowego planu kont, wykazu stosowanych ksiąg rachunkowych, a także dokumentacji 
systemu przetwarzania danych, zgodnie z ustawą o rachunkowości: 

a) Ustalone zasady rachunkowości są stosowane w sposób ciągły i bilans zamknięcia 
sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 11 grudnia 2003 r. został poprawnie 
wprowadzony do ksiąg badanej Spółki jako bilans otwarcia roku badanego.  

b) Zbadane operacje gospodarcze dokumentowane były w sposób kompletny i przejrzysty,  

c) Zbadane zapisy księgowe zostały dokonane poprawnie i kompletnie na podstawie 
dowodów księgowych, a zbadane sprawozdanie finansowe wynika z prawidłowo 
prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

d) Ewidencja księgowa prowadzona jest techniką komputerową przy zastosowaniu systemu 
finansowo-księgowego Symfonia firmy ALKOM MATRIX Sp. z o.o. 

e) Badania potwierdziły, że SWISSMED Centrum Zdrowia SA wykonała obowiązek 
przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów z uwzględnieniem wymaganej jej 
częstotliwości, przedmiotu oraz terminu zgodnie z postanowieniami art. 26 ustawy o 
rachunkowości. W badanym okresie przeprowadzono inwentaryzację: 

1) w drodze spisu z natury: 

– środki pieniężne w kasie, 
– wyroby gotowe i produkcja w toku, 

2) w drodze potwierdzenia sald: 

– należności i zobowiązania, 
– środki pieniężne na rachunkach bankowych, 

3) w drodze porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami: 

– środki trwałe, 
– wartości niematerialne i prawne. 

Inwentaryzację, w części w jakiej została przeprowadzona, uznaje się za prawidłową. Jej 
wyniki zostały wprowadzone do ksiąg rachunkowych w roku badanym i rozliczone. 

f) Stosowane metody zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania za 
pomocą komputera zostały uznane za właściwe.  
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g) Dokumentacja księgowa, księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe przechowywane 
są właściwie. 

 
Księgi rachunkowe Spółki prowadzi Gdańska Kancelaria Ekspertów Księgowych NOTA 
Sp. z o.o. 
 
 
 
2. Informacje o wybranych pozycjach bilansu i rachunku zysków i strat 
 
2.1. Środki trwałe  
 
Wartość środków trwałych uległa zwiększeniu o wartość 20.306 tys. zł w wyniku oddania do 
użytkowania budynku oraz maszyn i urządzeń ujmowanych wcześniej jako środki trwałe w 
budowie. 
 
2.2. Środki trwałe w budowie  
 
Spółka wykazuje w łącznym sprawozdaniu finansowym na 31.12.2004 r. w pozycji środki 
trwałe w budowie wartość 2.070 tys. zł. Jest to kwota nakładów poniesionych na budowę nie 
oddanej jeszcze do użytkowania części szpitala przy ul. Wileńskiej w Gdańsku. W 2004 r. 
nakłady na środki trwałe w budowie w wysokości 21.632 tys. zł zostały rozliczone wskutek 
oddania do użytkowania i zwiększyły wartość środków trwałych Spółki oraz inwestycji 
długoterminowych w nieruchomości.  
 
2.3. Inwestycje długoterminowe w nieruchomości 
 
Spółka wykazuje na 31.12.2004 r. w inwestycjach długoterminowych w nieruchomości 
wartość części budynku szpitala przeznaczonej na wynajem oraz części gruntu 
odpowiadającej proporcjonalnemu wykorzystaniu powierzchni budynku szpitala w celu 
osiągnięcia korzyści ekonomicznych w postaci czynszu z tytułu wynajmu. Spółka dokonała 
w połowie 2004 r. aktualizacji wyceny gruntu do wartości rynkowej na podstawie operatu 
szacunkowego dokonanego przez rzeczoznawcę majątkowego. 
 
2.4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  
 
Spółka wykazuje w łącznym sprawozdaniu finansowym na 31.12.2004 r. w pozycji aktywów 
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - nakłady w kwocie 1.950 tys. zł, poniesione na 
opracowanie systemu zarządzania prywatnym zakładem opieki zdrowotnej. W przyszłości 
Spółka zamierza aktywować je jako koszty prac rozwojowych.  
System zarządzania prywatnym zakładem opieki zdrowotnej, obejmującym szpital, 
przychodnie oraz sieć współpracujących placówek medycznych, na zlecenie Oddziału 
opracowuje Centrala Spółki. 
Zlecenie to zgodnie z podpisanym porozumieniem obejmuje: 
− opracowanie modelu systemu opieki zdrowotnej wg koncepcji Swissmed Centrum 

Zdrowia (koncepcja struktury organizacyjnej wraz z pakietem procedur umożliwiającym 
wprowadzenie procesów zarządzania jakością, możliwa do wprowadzenia zarówno w 
Swissmed jak i w innych placówkach medycznych tworzonych w oparciu o model), 
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− opracowanie podręczników operacyjnych zapewniających standaryzację procesu 
świadczenia usług przez Swissmed oraz kooperujące placówki, 

− opracowanie dokumentacji umożliwiającej uzyskanie certyfikatu jakości ISO, 
− testowanie i wdrożenie programów marketingowych umożliwiających zwiększenie 

sprzedaży usług , 
− stworzenie zbioru dokumentów nadających się do ich gospodarczego wykorzystania np. 

udzielenie prawa do korzystania, wdrażanie w innych placówkach medycznych. 
Wartość tych nakładów Spółka zamierza zakwalifikować jako prace rozwojowe w 
wartościach niematerialnych i prawnych i dokonywać sukcesywnych odpisów 
amortyzacyjnych. Jeżeli warunki z art.33 ustawy o rachunkowości nie zostaną spełnione 
wartość poniesionych nakładów obciąży koszty bieżącego roku obrotowego. 
 
2.5. Kapitał własny 

Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2004r. wynosi 13.811 tys. zł i dzieli się na 13.811.262 
akcje serii A, B i C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.  

 
Struktura własnościowa kapitału na dzień 31.12.2004 r. jest następująca: 
− 8.594.000 akcji imiennych co stanowi 62,22 % kapitału – Bruno Hangartner, 
− 1.492.110 akcji zwykłych na okaziciela co stanowi 10,80 % kapitału – Theo Frey East AG, 
− 1.380.172 akcje zwykłe na okaziciela co stanowi 9,99 % kapitału – Marek Alojzy Dochnal, 
− 700.000 akcji zwykłych na okaziciela co stanowi 5,07 % kapitału – Otwarty Fundusz 

Emerytalny DOM, 
− 1.644.980 akcji co stanowi 11,92 % kapitału – pozostali akcjonariusze. 

W roku obrotowym 12.12.2003 – 31.12.2004 miało miejsce podwyższenie kapitału zakładowego 
w związku z emisją akcji łącznie o kwotę 5.083 tys. zł. Podwyższenie kapitału zostało 
zarejestrowane przez KRS. 

Kapitał zapasowy w analizowanym okresie zwiększył się o kwotę 8.015 tys. zł z tytułu agio. 

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny wzrósł o kwotę 1.868 tys. zł w związku z dokonaną 
w połowie 2004 r. aktualizacją wyceny gruntu wykazywanego jako składnik 
długoterminowych inwestycji w nieruchomości do wartości rynkowej na podstawie operatu 
szacunkowego dokonanego przez rzeczoznawcę majątkowego. 

 
2.6. Rezerwy na zobowiązania 

Spółka utworzyła rezerwę w wysokości 1.000 tys. zł na pewne lub o dużym stopniu 
prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania z tytułu odsetek zwłoki. 

 
2.7. Zobowiązania długoterminowe  

SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. wykazuje w pozycji długoterminowe zobowiązania 
wobec jednostek powiązanych wartość otrzymanych od głównego udziałowca pożyczek. 
Zobowiązania te zostały wycenione na dzień bilansowy zgodnie z ustawą o rachunkowości 
według kursu średniego ogłoszonego przez NBP. Różnice kursowe zwiększyły wartość 
środków trwałych w budowie. Jednostka dokonała naliczenia odsetek od pożyczek należnych 
na dzień 31.12.2004 r. Część ich zwiększyła wartość środków trwałych w budowie. 
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Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytów w kwocie 
16.054 tys. zł stanowi część kredytu inwestycyjnego przypadająca do spłaty po 2005 roku. 

 
2.8. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 

Spółka posiada na 31.12.2004 r. przeterminowane zobowiązania krótkoterminowe wobec 
dziewięciu największych dostawców w kwocie 12.470 tys. zł. Do dnia badania spłacono 
z tego 2.258 tys. zł co stanowi 18 % salda i podpisano porozumienie o przesunięciu terminu 
płatności na 15,6% salda. Spółka wystąpiła z prośbą do kontrahentów o prolongatę terminów 
płatności.  

Na dzień dzisiejszy trwają rozmowy i negocjacje w sprawie przedłużenia terminów płatności 
zobowiązań oraz pozyskania środków umożliwiających ich uregulowanie. 

 
 

3. Kompletność i poprawność sporządzenia: 
 
3.1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zawiera dane przewidziane w ustawie 
o rachunkowości, stosowane przez SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. na podstawie 
prowadzonej przez nią polityki rachunkowości.  
 
 

3.2. Zestawienia zmian w kapitale własnym 
Zestawienie zmian w  kapitale własnym sporządzone zostało zgodnie z wymogami ustawy, 
a dane w nim zawarte wynikają z ksiąg rachunkowych SWISSMED Centrum Zdrowia S.A.  
 
 

3.3. Rachunku przepływów pieniężnych 
Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony przez SWISSMED Centrum 
Zdrowia S.A. zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości. 
 
 

3.4. Dodatkowych informacji i objaśnień 
Informacja dodatkowa sporządzona została zgodnie z ustawą o rachunkowości, a dane 
w niej zawarte są zgodne z zapisami w polityce rachunkowości i stosowanymi zasadami 
wyceny oraz ewidencji majątku i źródeł finansowania. Informacje odnośnie zmian stanu 
aktywów trwałych i obrotowych oraz pasywów i elementów rachunku zysków i strat 
wykazane zostały zgodnie z ewidencją księgową i dokumentami źródłowymi SWISSMED 
Centrum Zdrowia S.A. 
 
 

3.5. Sprawozdania z działalności jednostki  
Sprawozdanie z działalności SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. jest kompletne w 
rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące 
ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.  

 

 

 



 ROZDZIAŁ VIII. – SPRAWOZDANIA FINANSOWE 
 

 156

4. W toku badania nie stwierdzono przypadków naruszenia prawa wpływających w 
istotny sposób na badane sprawozdanie finansowe. 
 

D. USTALENIA  KOŃCOWE 
 
Niniejszy raport zawiera 11 stron kolejno ponumerowanych i zaparafowanych.  

 

Integralną część stanowią następujące załączniki: 

1. Bilans porównawczy na dzień 31.12.2004r. 
2. Rachunek zysków i strat za okres od 12.12.2003r. do 31.12.2004r.   

 
 
 

Poznań, dnia 21 kwietnia 2005 r. 

 

 

 

Usługowy Zakład Rachunkowości 

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

Spółka z o.o. 

60-152 Poznań, ul. Junacka 34 

nr ewidencyjny 934 

 

 

 
 Zarząd UZR SKwP Sp. z o.o. 

 

Małgorzata Wojtyla Małgorzata Wojtyla 
Biegły Rewident Prezes Zarządu  
nr ewid. 9681/7236 Biegły Rewident 
 nr ewid. 9681/7236 
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List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
Rok 2004 w historii SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. odnotowany został jako rok znaczących dokonań, 
wieńczących sukcesem kilkuletni trud zespołu pracowników i kadry menadżerskiej, wsparty konstruktywną 
współpracą partnerów gospodarczych  - dostawców i odbiorców jak też instytucji finansowych zaangażowanych 
w realizację procesu inwestycyjnego oraz rozwój aktywności operacyjnej  w dziedzinie usług ochrony zdrowia. 
Zatem z wielką przyjemnością wykorzystuję możliwość zaprezentowania dokonań pierwszej i jak dotąd jedynej 
spółki akcyjnej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych  reprezentującej branżę medyczną. 
W minionych 12 miesiącach na sytuację majątkową i gospodarczą  Swissmed Centrum Zdrowia SA oraz jej 
pozycję na rynku usług medycznych miało szereg nowatorskich i pionierskich dokonań. 
 
Wzrost wartości majątku –   
                                            W grudniu 2004 roku został zakończony kolejny etap realizacji     
                                             budowy 73 łóżkowego szpitala wielospecjalistycznego w  
                                            Gdańsku, wyposażonego w  nowoczesną  aparaturę diagnostyczną,  
                                             radiologiczną, anestezjologiczną oraz pozostałą infrastrukturę  
                                             medyczną, zapewniającą obsługę pacjentów według europejskich  
                                             standardów. Własny, dobrze wyposażony szpital w połączeniu    z     
                                             bazą diagnostyczną i siecią przychodni daje pacjentom możliwość  
                                             ochrony zdrowia zarówno w zakresie profilaktyki i porad  
                                             specjalistycznych jak też procedur chirurgicznych i lecznictwa  
   zamkniętego.  
 
Prace o charakterze 
 innowacyjno wdrożeniowym -                               
                                              Wraz z rozwojem bazy materialnej w 2004 roku zakończyliśmy proces tworzenia 

bazy zaplecza intelektualnego. W wyniku pracy zespołu specjalistów 
opracowaliśmy „System Zarządzania Prywatnymi Zakładami Opieki 
Zdrowotnej”/ Wychodząc na przeciw potrzebom Towarzystw 
Ubezpieczeniowych chcemy wdrożyć ten system wśród Partnerów 
Medycznych SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. wiążąc ich tym samym w 
zorganizowaną sieć placówek medycznych.  

 
Rozszerzenie wolumenu 
 świadczonych usług – 
                                              Z firmy świadczącej w przeważającej mierze usługi w zakresie lecznictwa 

ambulatoryjnego staliśmy się Spółką świadczącą usługi w zakresie 
wysokospecjalistycznych procedur chirurgicznych. Ponadto oferujemy innym 
Zakładom Opieki Zdrowotnej  - lekarzom prowadzącym Indywidualne 
Praktyki Lekarskie wynajem gabinetów lekarskich oraz korzystanie z sal 
operacyjnych wyposażonych w nowoczesną aparaturę wraz z obsługą 
anestezjologiczną, pielęgniarską, laboratoryjną itp. 

Inicjatywy w dziedzinie  
szkolenia kadry medycznej –   
                                                Zasoby ludzkie to najistotniejszy czynnik kształtujący jakość świadczonych usług. 

W 2004 roku wraz z rozwojem Spółki w ramach prowadzenia działalności 
gospodarczej. Dbamy o to by lekarze, personel pielęgniarski  i personel 
administracyjny na pierwszym planie stawiali dobro pacjenta. 

 Swissmed Centrum Zdrowia SA nawiązał współpracę z Kettering Medical 
Center Network (Dayton, Ohio, USA) 

 
Nowe źródła finansowania  
działalności inwestycyjnej 
 i operacyjnej -   

Rosnące potrzeby finansowe związane z budową nowoczesnej infrastruktury 
medycznej, której wysoki poziom techniczny i organizacyjny wymuszały 
potrzeby rynku wynikające między innymi z przystąpienia Polski do Unii 
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Europejskiej determinowały nas na początku 2004 roku do szybkich działań 
w dziedzinie planowanej już dwa lata wcześniej emisji obligacji 
przeznaczonych do obrotu publicznego.   
Wartość majątku spółki wzrosła w 2004 roku o ponad 80% tj. 28 021 tys. zł. 
Własne źródła finansowania majątku wzrosły o 11 978 tys. zł. głównie 
dzięki emisji obligacji zamiennych na akcje.  

 
 Debiut na Warszawskiej 
 Giełdzie Papierów Wartościowych - 

Przełomem w działalności Spółki był debiut na Giełdzie Papierów 
Wartościowych  w Warszawie S.A. 15 października 2004r. Od tego momentu 
otworzyły się dla Spółki nowe możliwości pozyskiwania inwestorów. W 
najbliższym czasie, Spółka zamierza budować zaufanie inwestorów poprzez  
trwałe i korzystne zmiany w obszarze rozwoju firmy i rozszerzania rynku 
swoich usług.  

 
 
Jestem przekonany, że strategia realizowana przez SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. doprowadzi do wzrostu 
wartości akcji oraz, że będzie przynosiła pozytywne rezultaty a w kolejnych latach pozwoli na uzyskanie 
dobrych wyników i zaowocuje wzrostem wartości akcji.  

 
 

 
Z wyrazami szacunku  

 
 

Roman Walasiński 
 

Prezes Zarządu  
SWISSMED Centrum Zdrowia S.A 
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Dodatkowe noty objaśniające  
 
1. Informacje o instrumentach finansowych 
 
 Aktywa 

finansowe 
przeznaczone 

do obrotu 
 

Zobowiązania 
finansowe 

przeznaczone 
do obrotu 

Pożyczki 
udzielone i 
należności 

własne 

Aktywa 
finansowe 

utrzymywane 
do terminu 

wymagalnośc
i

Aktywa 
finansowe 

dostępne do 
sprzedaży 

Stan na początek okresu (12.12.03)  - - - - 106

Zwiększenia - 9.500 - - -

nabycie, założenie, zaciągnięcie - 9.500 - - -

Zmniejszenia - - - - 106

zbycie, rozwiązanie, spłata - - - - 106

skonwertowanie na kapitał podstawowy i zapasowy - 9.500 - -

Stan na koniec okresu(31.12.2004), z tego: - - - - -

Ujawnione w bilansie ze wskazaniem pozycji bilansowej - - - - -

Zobowiązania długoterminowe – kredyty i pożyczki  
w tym: 
 od jednostek powiązanych 

- - - - -

Zobowiązania długoterminowe – z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych 

- - - - -

Zobowiązania długoterminowe – inne (kaucja, leasingi) - - - - -

Długoterminowe aktywa finansowe – inne papiery 
wartościowe 

- - - - -

Krótkoterminowe aktywa finansowe – udzielone pożyczki - - - - -

Długoterminowe aktywa finansowe – akcje i udziały - - - - -

 
1.2. Charakterystyk instrumentów finansowych 
 
Instrumenty finansowe - rozumie się przez to kontrakt, który powoduje powstanie aktywów finansowych u 
jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, że 
z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze, bez 
względu na to, czy wykonanie praw lub zobowiązań wynikających z kontraktu ma charakter bezwarunkowy albo 
warunkowy. 

Do instrumentów finansowych nie zalicza się w szczególności: 

a) rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 

b) umów o gwarancje finansowe, które ustalają wykonanie obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji, w 
formie zapłacenia kwot odpowiadających stratom poniesionym przez beneficjenta na skutek niespłacenia 
wierzytelności przez dłużnika w wymaganym terminie, 

c) umów o przeniesienie praw z papierów wartościowych w okresie pomiędzy terminem zawarcia i 
rozliczenia transakcji, gdy wykonanie tych umów wymaga wydania papierów wartościowych w 
określonym terminie, również wtedy, gdy przeniesienie tych praw następuje w formie zapisu na 
rachunku papierów wartościowych, prowadzonym przez podmiot upoważniony na podstawie odrębnych 
przepisów, 

d) aktywów i zobowiązań z tytułu programów, z których wynikają udziały pracowników oraz innych osób 
związanych z jednostką w j ej kapitałach, 

e) umów połączenia spółek, z których wynikają obowiązki określone w art. 44b ust. 9 Ustawy o 
rachunkowości. 

Aktywa pieniężne - rozumie się przez to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i 
dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się również inne aktywa finansowe, w tym w szczególności naliczone 
odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich 
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otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych 
zalicza się je do środków pieniężnych, chyba że ujmuje się je w przepływach z działalności inwestycyjnej 
(lokacyjnej). 

Aktywa finansowe - rozumie się przez to aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne 
jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany 
instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach. 

Zobowiązania finansowe - rozumie się przez to zobowiązanie jednostki do wydania aktywów finansowych albo 
do wymiany instrumentu finansowego z inną jednostką, na niekorzystnych warunkach. 

Instrumenty kapitałowe - rozumie się przez to kontrakty, z których wynika prawo do majątku jednostki, 
pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli, a także zobowiązanie się  jednostki do 
wyemitowania lub dostarczenia własnych instrumentów kapitałowych, a w szczególności udziały, opcje na akcje 
własne lub warranty. 

 

a) Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 

Nie wystąpiły. 

b) Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 

Nie wystąpiły. 

c) Pożyczki udzielone i należności własne 

Nie wystąpiły. 

d) Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 

Nie wystąpiły. 

e) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

Nie wystąpiły. 

 

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również 
udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych) 

Nie wystąpiły. 

 

 

3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 
uzyskania prawa własności budynków i budowli. 

Nie wystąpiły. 

 

4. Informacje o przychodach, kosztach  i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub 
przewidzianej do zaniechania w następnym okresie. 

W latach 2001, 2002, 2003 Spółka nie zaniechała prowadzenia żadnego rodzaju działalności. 

Dnia 31 maja 2004 roku podpisano porozumienie w sprawie rozwiązania umowy zawartej w dniu 20 stycznia 
2000 roku dotyczącej wynajmu i eksploatacji oddziału szpitalnego i sali operacyjnej w Szpitalu Studenckim w 
Gdańsku. 

Spółka nie przewiduje zaniechać w latach przyszłych prowadzenia jakiejkolwiek z prowadzonych działalności. 

 

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie ,środków trwałych na własne potrzeby. 
 2004 

 
2003 2002 

 
2001 
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Inwestycja w obcym środku trwałym – modernizacja Przychodni w 
Gdańsku  

23 23 23 21

Inwestycja w obcym środku trwałym – modernizacja Przychodni w 
Tczewie 

- - 1 -

Inwestycja w maszyny i urządzenia – zestawy komputerowe - - - 3

Adaptacja pomieszczeń biurowych w Gdańsku - - - 5

Wizualizacja znaku firmowego 66 53 53 53

Budowa Szpitala Wielospecjalistycznego w Gdańsku 47.174 23.626 6.495 2.463

Razem 47.263 23.702 6.572 2.545

 

6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia 
bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać 
poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 

 Poniesione 
w  roku 

bieżącym 

Planowane 
na rok 

następny 

Budynki i budowle 8.138 - 

Urządzenia techniczne i  maszyny 253 20 

Środki transportu 335 - 

Pozostałe środki trwałe 13.030 500 

Środki trwałe w budowie 941 - 

Razem 22.697 520 

 

 

 

7. Informacja o transakcjach emitenta/jednostek powiązanych z podmiotami powiązanymi, dotyczących 
przeniesienia praw i zobowiązań 
 
Transakcje z jednostkami powiązanymi (w tys. zł) 

 31.12.04 11.12.03 31.12.02 
 

31.12.01 

Należności 25 - - -

Zobowiązania, w tym: 6.957 4.361 3.083 7.801

a) THEO FREY AG (zobowiązania z tytułu pożyczek) 4.776 4.304 3.036 7.795

b) THEO FREY EAST (zobowiązania z tytułu dostaw i usług) 2.141 57 47 6

c) THEO FREY POLAND (zobowiązania z tytułu dostaw i usług) 40 57 47 6

 
Informacje o pożyczkach od THEO FREY AG 

Data umowy Kwota pożyczki w 
walucie 

Rodzaj waluty Oprocentowanie

06.12.01 87 EUR 5,00 

25.04.02 50 EUR 5,00 

25.04.02 50 EUR 5,00 

25.04.02 50 EUR 5,00 

25.04.02 50 EUR 5,00 

24.06.03 100 CHF 2,50 

07.08.03 200 CHF 2,50 

12.11.03 100 EUR 4,17 
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23.12.03 100 EUR 4,14 

04.02.04 100 EUR 4,07 

 
Informacje o pożyczkach od THEO FREY EAST 

Data umowy Kwota pożyczki w 
walucie 

Rodzaj waluty Oprocentowanie

25.11.04 1.100 PLN 8,21 

21.12.04 1.030 PLN 8,31 

 
8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji 
Nie wystąpiły wspólne przedsięwzięcia. 
 
9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe. 
 

 
 

31.12.04 
 

11.12.03 31.12.02 
 

31.12.01 

Pracownicy umysłowi (na stanowiskach nierobotniczych) 58,78 33,21 33,30 33,79

Pracownicy fizyczni (na stanowiskach robotniczych)   - 1,83 2,00 2,00

Osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych 1,00 1 1,00 1,00
Zatrudnienie ogółem 59,78 36,04 36,30 36,79

 
 
 
 
 
10. Wynagrodzenie wypłacone Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej 
 

 12.12.03-
31.12.04 

01.01.03-
11.12.03 

01.01.02-
31.12.02 

01.01.01-
31.12.01 

Wynagrodzenie Zarządu  538 540 540 507

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej 32 - - -

Razem 570 540 540 507

 
11. Transakcje z osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorujących. 
Spółka nie udzieliła pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów 
zarządzających. 

Spółka nie udzieliła pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów 
nadzorujących. 

Na dzień 30 czerwca 2004 roku nie występują zobowiązania Emitenta wobec Członków zarządu Spółki oraz 
organów nadzorujących 

Na dzień 30 czerwca 2004 roku nie występują niespłacone zaliczki, kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia 
lub inne należności i zobowiązania Emitenta wobec współmałżonków, krewnych i powinowatych do drugiego 
stopnia lub  przysposobionych, powiązanych osobiście z osobami zarządzającymi i nadzorującymi. 

VIII.1.2 12. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych 
w sprawozdaniu finansowym. 

W niniejszym sprawozdaniu finansowym nie wystąpiła konieczność ujęcia istotnych zdarzeń dotyczących lat 
ubiegłych. 

13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w 
sprawozdaniu finansowym 

Po dniu bilansowym do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne zdarzenia 
wpływające na sytuację majątkową i finansową Spółki. 
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14. Informacje o relacjach między prawnymi poprzednikami a emitentem oraz o sposobie i zakresie 
przejęcia aktywów i pasywów. 

Emitent powstał w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
działającą pod firmą Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w spółkę akcyjną pod firmą 
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Przekształcenie zostało dokonane na podstawie uchwały 
Zgromadzenia Wspólników Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z dnia 1 grudnia 2003 r. o 
przekształceniu – akt notarialny z dnia 1 grudnia 2003 r., notariusz Jan Skwarliński, 
kancelaria notarialna w Gdańsku, ul. Garncarska 4/6/4, Repertorium nr 12656/03. Kapitał 
zakładowy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. został ustalony na poziomie 8.728 tys. zł. Dnia 
12 grudnia 2003 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego wydał postanowienie o rejestracji Swissmed Centrum Zdrowia S.A. pod numerem 
KRS 0000183364. 

Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o.o. została założona dnia 12 grudnia 1996 r. aktem 
notarialnym z dnia 12 grudnia 1996 r., Repertorium nr 9024/96 pod firmą THEO FREY 
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Dnia 16 grudnia 1996 roku Sąd Rejonowy w 
Gdańsku Wydział XII Gospodarczy Rejestrowy wydał postanowienie o rejestracji THEO 
FREY Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku pod numerem RHB 11686. Dnia 12 listopada 
1998 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników THEO FREY Polska Sp. z o.o. z siedzibą 
w Gdańsku uchwaliło zmianę firmy spółki na Centrum Medyczne Medicor Sp. z o.o. Zmiana 
firmy została zarejestrowana przez właściwy sąd rejestrowy postanowieniem z dnia 18 
listopada 1998 roku. Dnia 20 czerwca 2001 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Wspólników Centrum Medycznego Medicor Sp. z o.o. uchwaliło zmianę firmy spółki na 
Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Dnia 18 września 2001 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o rejestracji 
Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o.o. pod numerem KRS 0000030640.  

W chwili obecnej Emitent jest spółką akcyjną działającą zgodnie z przepisami Kodeksu 
Spółek Handlowych i Statutu Spółki.  
 

15. Sprawozdanie finansowe skorygowane wskaźnikiem inflacji 

Nie przedstawiono sprawozdania finansowego skorygowanego wskaźnikiem inflacji. 

 

16. Zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i 
porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami 

W celu zapewnienia porównywalności danych finansowych według stanu na dzień 31 grudnia 2001 roku z 
danymi za lata 2002, 2003, 2004 , oraz w związku ze zmianami Ustawy o rachunkowości obowiązującymi od 
dnia 1 stycznia 2002 roku Spółka dokonała zmian zasad rachunkowości doprowadzając łączne sprawozdanie 
finansowe Spółki za rok  2001 oraz  2002 do wymogów przepisów Ustawy poprzez odpowiednie przekształcenie 
poszczególnych pozycji aktywów i pasywów.  

Korekty zastosowane do przekształcenia danych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za 
rok 2001 (w tys. zł).  

AKTYWA 
 

Stan na 
31.12.2001 r. 

 

Noty zmian Dane 
prezentowane 
w Prospekcie 

I. Aktywa trwałe 7.574 2.601 10.175 

l. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 292 -281 11 

2. Rzeczowe aktywa trwałe 7.182 -356 6.826 

3. Należności długoterminowe - - - 

4. Inwestycje długoterminowe 100 3.238 3.338 
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5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - - - 

II. Aktywa obrotowe 1.873 - 1.873 

l. Zapasy 1 - 1 

2. Należności krótkoterminowe 960 - 960 

3. Inwestycje krótkoterminowe 878 - 878 

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 34 - 34 

Aktywa razem 9.447 2.601 12.048 

 
PASYWA 
 

Stan na 
31.12.2001 r. 

Noty zmian Dane 
prezentowane 
w Prospekcie 

I. Kapitał (fundusz) własny -707 2.601 1.894 

l. Kapitał (fundusz) zakładowy 838 - 838 

2. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) zakładowy (wielkość 
ujemna) 

-184 - -184 

3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) - - - 

4. Kapitał  (fundusz) zapasowy 3.000 - 3.000 

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - 2.601 2.601 

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - - - 

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1.970 - -1.970 

8. Zysk (strata) netto -2.391 - -2.391 

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrót.(wielkość ujemna) - - - 

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10.154 - 10.154 

l. Rezerwy na zobowiązania - - - 

2. Zobowiązania długoterminowe 7.795 - 7.795 

3. Zobowiązania krótkoterminowe 1.518 - 1.518 

4. Rozliczenia międzyokresowe 841 - 841 

Pasywa razem 9.447 2.601 12.048 

Dokonane zmiany zasad rachunkowości z dniem 1 stycznia 2002 roku dostosowane zostały do nowelizacji 
Ustawy z dnia 29 września 1994 roku, z wyłączeniem zmian w sposobie ujęcia umów leasingowych, 
traktowanych dotychczas jako leasing operacyjny, rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego oraz rezerw na świadczenia emerytalne. 
Zmiany powyższe wprowadzone zostały w łącznym sprawozdaniu finansowym za rok 2002. 
 
17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania  
sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego  
(lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków  
finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik  
finansowy i rentowność 
 
Istotniejsze zmiany dotyczą: 
 
1. w aktywach trwałych: 
- wprowadzenia do ewidencji bilansowej środków trwałych używanych na podstawie umów 
   leasingu, 
- przeniesienia kosztów organizacji spółki do rozliczeń międzyokresowych, 
- przeniesienia prawa wieczystego użytkowania gruntów do rzeczowych aktywów trwałych, 
- uznania za inwestycje długoterminowe składników rzeczowego i finansowego majątku trwałego i  
  ujmowanie skutków aktualizacji wyceny inwestycji długoterminowych odpowiednio przez  
  zwiększenie i zmniejszenie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny, 
- ujmowania w aktywach trwałych – aktywów podatkowych z tytułu różnic przejściowych w 
   podatku dochodowym, 
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2. w aktywach obrotowych: 
- wyłączenia należności dotyczących podmiotów powiązanych, 
- objęcia należności odpisami aktualizacyjnymi, 
- włączenia do inwestycji krótkoterminowych udziałów i akcji przeznaczonych do obrotu,    
  innych krótkoterminowych papierów wartościowych, udzielonych pożyczek    
  krótkoterminowych, a także środków  pieniężnych i innych aktywów pieniężnych – czeków,  
  weksli, bonów i tym podobnych aktywów, 
 
3. w kapitałach własnych: 
- odnoszenia na wynik nie podzielony z lat ubiegłych, skutków zmian zasad rachunkowości   
  oraz błędów podstawowych, 
- rozliczenia w wynik bieżącego okresu nadwyżki niezrealizowanych dodatnich różnic  
  kursowych nad ujemnymi, 
 
4. w rezerwach na zobowiązaniach: 
- ujmowania rezerwy  na odroczony podatek dochodowy rozłącznie z aktywami podatkowymi, 
 
5. w zobowiązaniach krótkoterminowych: 
- wyłączenia zobowiązań dotyczących podmiotów powiązanych , 
- wyłączenia zobowiązań finansowych, 
 
6. w rozliczeniach międzyokresowych: 
- ujęcia przychodów przyszłych okresów w pozycji – inne krótkoterminowe rozliczenia  
  międzyokresowe, 
 
7. wycena na dzień bilansowy wyrażonych w walutach obcych: 
- składników aktywów – po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego  
  usług korzysta Spółka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty  
  przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, 
- składników pasywów – po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez bank, z którego  
  usług korzysta Spółka, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez   
  Narodowy Bank Polski, 
 
8. kosztu wytworzenia produktów, który został skalkulowany zgodnie z nowym brzmieniem definicji: koszt ten 
obejmuje  koszty bezpośrednie pozostające w bezpośrednim związku z produktem oraz uzasadnioną częścią 
kosztów związanych z  wytworzeniem tego produktu. 
 
Pozostałe zmiany zasad dotyczą: 
1.ujęcia w zobowiązaniach długoterminowych wobec jednostek powiązanych z tytułu   pożyczek oprócz kwot 
pożyczek wycenionych według kursu waluty, zgodnie z przyjętą polityka wyceny zobowiązań w walucie obcej, 
również odsetek od pożyczek pomimo, że ich wymagalność zgodnie z treścią umów przypada na dzień po 
spłacie kwoty głównej, 
2.odnoszenia skutków wyceny zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów odpowiednio w ciężar kosztów 
finansowych oraz na zwiększenie wartości środków trwałych w budowie, 
3. ujęcia w innych przychodach operacyjnych przychodów z tytułu wynajmu powierzchni płaskich,  
4. ujęcie w innych kosztach operacyjnych kosztów związanych z wynajmem powierzchni płaskich. 
 
18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków 
finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 
Nie wystąpiły korekty błędów podstawowych. 
 
19. W przypadku wystąpienia niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych 
niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje 
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. 
 
20. Informacje o połączeniu spółek 
Nie dotyczy emitenta
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Rozdział IX INFORMACJE DODATKOWE 
 

IX.1 Raport Kwartalny za I Kwartał 2005 Roku 
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dotyczy:  
ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW  z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 
przez emitentów papierów wartościowych. (Dz. U. Nr 139, poz. 1569)  Rozdział 4, § 61. 4 
  
  

  
IINNFFOORRMMAACCJJAA  DDOODDAATTKKOOWWAA  DDOO  RRAAPPOORRTTUU  KKWWAARRTTAALLNNEEGGOO  ZZAA  II  KKWWAARRTTAAŁŁ  22000055  

 
 
 
Prezentowane dane finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za okres od 01.01.2005 roku do 31.03.2005 roku zostały 
sporządzone zgodnie z zasadami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku  (Dz. U. Nr 121 poz. 591) z późn. 
zm.  
 
Swissmed  Centrum Zdrowia S.A. jest jednostką, w skład której wchodzi jednostka organizacyjna Swissmed Centrum 
Zdrowia S.A. Oddział w Gdańsku – Operator Infrastruktury, sporządzająca samodzielnie sprawozdania finansowe. Zgodnie z 
art. 51 pkt 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości sprawozdania finansowe Spółki są łącznymi sprawozdaniami, 
będącymi sumą sprawozdań finansowych jednostki i jej oddziału.  
 
Łączne sprawozdania finansowe sporządza się wyłączając odpowiednio: 
 

1. aktywa i fundusze wydzielone, 
2. wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rachunki o podobnym charakterze  
3. przychody  i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostką a jej oddziałem, 
4. wynik finansowy operacji gospodarczych dokonywanych wewnątrz jednostki zawarty  w aktywach jednostki i jej 

oddziału  
 
 
Wysokość rezerw wg stanu na dzień 31.03.2005 : W tyś. zł 

• rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   103 
• rezerwa na świadczenia rentowe, emerytalne, odprawy pośmiertne      328 
• pozostałe rezerwy                                                                                                                     1100 

Aktywa z tytuły odroczonego podatku dochodowego   783 
Odpis aktualizujący należności    371 

 
 
 
 
11..  OOPPIISS  IISSTTOOTTNNYYCCHH  DDOOKKOONNAAŃŃ  LLUUBB  NNIIEEPPOOWWOODDZZEEŃŃ  EEMMIITTEENNTTAA  WW  OOKKRREESSIIEE,,  KKTTÓÓRREEGGOO  DDOOTTYYCCZZYY  

RRAAPPOORRTT,,  WWRRAAZZ  ZZ  WWYYKKAAZZEEMM  NNAAJJWWAAŻŻNNIIEEJJSSZZYYCCHH  ZZDDAARRZZEEŃŃ  IICCHH  DDOOTTYYCCZZĄĄCCYYCCHH..    
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
 
W dniu 12.01.2005 r. Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A., 
które  Uchwałą nr 3/2005 upoważniło Zarząd do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
w terminie nie dłuższym niż 3 lata do kwoty 5.000.000 zł. (pięciu milionów złotych) na zasadach 
określonych w art. 444-447 KSH.   
W tym samym dniu podjęto również uchwałę w sprawie rozpoczęcia przygotowania inwestycji budowy 
prywatnego szpitala w Warszawie.  
 
Zmiana znaczącej umowy 
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W dniu 22 marca 2005 r. Swissmed Centrum Zdrowia S.A. podpisała Porozumienie zmieniające umowy 
zawarte z Dräger Polska Sp. z o.o. Przedmiotem porozumienia była zmiana warunków płatności za 
zobowiązania wynikające z dwóch Umów kupna-sprzedaży: nr DPL/MR/144/03 z dnia 17.12.2003 r. 
oraz nr DPL/MR/147/03 z dnia 29.08.2003 r. Porozumienie ustaliło wysokość oraz terminy spłat rat 
pieniężnych za zobowiązania Spółki względem Dräger Polska Sp. z o.o. do dnia 30 września 2005 r. 
oraz odsetek od ustalonych rat do dnia 31 grudnia 2005 r.  
Porozumienie dotyczyło kwoty przekraczającej 10% wartości kapitałów własnych Spółki.  
 
Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia 
 
Na podstawie protokołów uzgodnień z POW NFZ dotyczących zakontraktowania świadczeń opieki 
zdrowotnej, Swissmed Centrum Zdrowia S.A podpisała umowy:  
 
1. w dniu 27.12.2004 r. umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna 
Opieka Specjalistyczna 
2. w dniu 03.01.2005 r. umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne - 
w zakresie programów terapeutycznych (lekowych) 
3. w dniu 14.01.2005 r. umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne  
 
Umowy podpisano na łączną kwotę 2.633.030,00 zł. W I kwartale 2005 r. Spółka rozszerzyła kontrakt z 
NFZ o kolejne umowy: 
 
1. w dniu 27.01.2005 r. o umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna 
Opieka Specjalistyczna (poradnia alergologiczna, endokrynologiczna, gastroenterologiczna, 
kardiologiczna, dermatologiczna, ginekologiczno-położnicza, chirurgii ogólnej, chirurgii dzieci, chirurgii 
naczyniowej, chirurgii ręki, chirurgii urazowo-ortopedycznej, okulistycznej, otolaryngologicznej) na kwotę 
1.243.866,27 zł 
 
2. w dniu 24.01.2005 r. o umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Podstawowa 
Opieka Zdrowotna na kwotę 330.178,67 zł 
 
3.  w dniu 11.03.2005 r. o umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Programy 
Profilaktyczne i Promocja Zdrowia na kwotę 34.320,00 zł 
 
4. w dniu 24.02.2005 r. o aneks nr 1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 
Leczenie Szpitalne.  Skutkiem aneksu jest zwiększenie kontraktu na izbę przyjęć o  kwotę  32.850,00 zł. 
 
5. w dniu 01.04.2005 r. o aneks nr 2 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 
Leczenie Szpitalne  na kwotę 399.996,00 zł 
 
Umowa w rodzaju Programy Profilaktyczne i Promocja Zdrowia zawarta została na okres od 01.03.2005 
r. do dnia 31.12.2005 r. Natomiast pozostałe umowy oraz aneksy zawarte zostały na czas określony od 
01.01.2005 r. do 31.12.2007 r. Spółka znacznie zwiększyła wartość kontraktu z NFZ i łączna kwota 
zobowiązań NFZ wobec Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z tytułu realizacji umów w okresie od dnia 
01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wzrosła do kwoty: 4.674.240,94 zł 
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22..  OOPPIISS  CCZZYYNNNNIIKKÓÓWW  II  ZZDDAARRZZEEŃŃ,,  WW  SSZZCCZZEEGGÓÓLLNNOOŚŚCCII  OO  NNIIEETTYYPPOOWWYYMM  CCHHAARRAAKKTTEERRZZEE,,  MMAAJJĄĄCCYYCCHH  

ZZNNAACCZZĄĄCCYY  WWPPŁŁYYWW  NNAA  OOSSIIĄĄGGNNIIĘĘTTEE  WWYYNNIIKKII  FFIINNAANNSSOOWWEE..  
 
 
Umowy pożyczek z podmiotem powiązanym: 
W I kwartale 2005 r. Swissmed Centrum Zdrowia S.A. zawarła cztery umowy pożyczek  ze spółką Theo Frey East 
Aktiengesellschaft  z siedzibą w Brnie, Szwajcaria, podmiotem powiązanym z członkiem Rady Nadzorczej Spółki. 
(szczegółowo przedstawione w punkcie 8).   
 
Zmiana Akcjonariuszy: 
W dniu 31 stycznia 2005 r. Spółka otrzymała informację, iż Marek Alojzy Dochnal w wyniku transakcji 
sprzedaży przeprowadzonych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zbył w okresie od 
21.10.2004 r. do 31.01.2005 r. pakiet akcji serii B Spółki. Jak wynika z przekazanego Spółce 31 
stycznia oświadczenia, Marek Alojzy Dochnal posiada 1.380.172 akcje serii B, co stanowi: 
- 9,99% ogólnej liczby akcji Spółki 
- uprawnia do 1.380.172 głosów co stanowi 9,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy. 
 
Spółka nie powzięła innych informacji dotyczących zamiaru dalszej zmiany liczby posiadanych akcji 
przez pana Marka Alojzego Dochnala.  
 
Zbycie akcji przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej 
7 stycznia 2005r. spółka Theo Frey East AG - podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej Spółki - 
w okresie od dnia 21.12.2004 r. do dnia 31.12.2004 r. zbyła 74.982 (słownie: siedemdziesiąt cztery 
tysiące dziewięćdziesiąt osiemdziesiąt dwie) sztuki akcji zwykłych na okaziciela Spółki w podanych 
cenach: 1600 sztuk – 3,36 zł., 1920 sztuk – 3,35 zł., 1238 sztuk – 3,33, zł., 7084 sztuk – 3,20 zł, 655 
sztuk – 3,21 zł., 1000 sztuk – 3,25 zł., 4000 sztuk – 3,28 zł., 179 sztuk – 3,33 zł., 5800 sztuk – 3,20 zł., 
3100 sztuk – 3,21 zł., 1340 – 3,22 zł., 3912 – 3,23 zł., 2232 – 3,25 zł., 2000 sztuk – 3,23 zł., 2768 - 3,25 
zł., 2000 sztuk – 3,26 zł., 5983 sztuk – 3,27 zł., 641 sztuk – 3,28 zł., 4920 sztuk – 3,32 zł., 6448 sztuk – 
3,20 zł., 13358 sztuk – 3,22 zł., 1800 sztuk – 3,23 zł., 1004 sztuk – 3,25 zł. 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
W I kwartale 2005 r. nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej Emitenta. W dniu 12.01.2005 r. 
odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A., które Uchwałą nr 
1/2005 odwołało  ze składu Rady Nadzorczej  Zbigniewa Canowieckiego, Zenobiusza Żurawika i 
Krzysztofa Popendę.   
 
Jednocześnie podczas tego samego Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenie Swissmed Centrum 
Zdrowia S.A., powołano w skład Rady Nadzorczej  Zbigniewa Grucę, Roberta Bębna, oraz Czesława 
Pospieszyńskiego. 
 
Równolegle powzięto uchwały w sprawie: 
 

• upoważnienia Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa 
poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 
docelowego,  

• wyboru biegłego rewidenta - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera 
biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2004 i 2005 w 
osobie Usługowego Zakładu Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Spółki z 
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ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu oraz upoważniono Zarząd do zawarcia umowy z 
tą osobą, 

• przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 
 
33..  WWSSKKAAZZAANNIIEE  ZZDDAARRZZEEŃŃ,,  KKTTÓÓRREE  WWYYSSTTĄĄPPIIŁŁYY  PPOO  DDNNIIUU,,  NNAA  KKTTÓÓRRYY  SSPPOORRZZĄĄDDZZOONNOO  SSKKRRÓÓCCOONNEE  

KKWWAARRTTAALLNNEE  SSPPRRAAWWOOZZDDAANNIIEE  FFIINNAANNSSOOWWEE,,  NNIIEEUUJJĘĘTTYYCCHH  WW  TTYYMM  SSPPRRAAWWOOZZDDAANNIIUU,,  AA  MMOOGGĄĄCCYYCCHH  WW  
ZZNNAACCZZĄĄCCYY  SSPPOOSSÓÓBB  WWPPŁŁYYNNĄĄĆĆ  NNAA  PPRRZZYYSSZZŁŁEE  WWYYNNIIKKII  FFIINNAANNSSOOWWEE  EEMMIITTEENNTTAA..  

 
Po dniu sporządzenia skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego nie nastąpiły zdarzenia, 
których nie ujęto w tym sprawozdaniu, a które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki 
finansowe emitenta.  
 
44..  SSTTAANNOOWWIISSKKOO  ZZAARRZZĄĄDDUU  OODDNNOOŚŚNNIIEE  DDOO  MMOOŻŻLLIIWWOOŚŚCCII  ZZRREEAALLIIZZOOWWAANNIIAA  WWCCZZEEŚŚNNIIEEJJ  PPUUBBLLIIKKOOWWAANNYYCCHH  

PPRROOGGNNOOZZ  WWYYNNIIKKÓÓWW  NNAA  DDAANNYY  RROOKK,,  WW  ŚŚWWIIEETTLLEE  WWYYNNIIKKÓÓWW  ZZAAPPRREEZZEENNTTOOWWAANNYYCCHH  WW  RRAAPPOORRCCIIEE  
KKWWAARRTTAALLNNYYMM  WW  SSTTOOSSUUNNKKUU  DDOO  WWYYNNIIKKÓÓWW  PPRROOGGNNOOZZOOWWAANNYYCCHH..    

 
Zarząd wcześniej nie publikował prognoz wyników na rok 2005.  
 
55..  WWSSKKAAZZAANNIIEE  AAKKCCJJOONNAARRIIUUSSZZYY  PPOOSSIIAADDAAJJĄĄCCYYCCHH  BBEEZZPPOOŚŚRREEDDNNIIOO  LLUUBB  PPOOŚŚRREEDDNNIIOO  PPRRZZEEZZ  PPOODDMMIIOOTTYY  

ZZAALLEEŻŻNNEE  CCOO  NNAAJJMMNNIIEEJJ  55%%  OOGGÓÓLLNNEEJJ  LLIICCZZBBYY  GGŁŁOOSSÓÓWW  NNAA  WWAALLNNYYMM  ZZGGRROOMMAADDZZEENNIIUU  EEMMIITTEENNTTAA  NNAA  
DDZZIIEEŃŃ  PPRRZZEEKKAAZZAANNIIAA  RRAAPPOORRTTUU  KKWWAARRTTAALLNNEEGGOO  WWRRAAZZ  ZZEE  WWSSKKAAZZAANNIIEEMM  LLIICCZZBBYY  PPOOSSIIAADDAANNYYCCHH  
PPRRZZEEZZ  TTEE  PPOODDMMIIOOTTYY  AAKKCCJJII,,  IICCHH  PPRROOCCEENNTTOOWWEEGGOO  UUDDZZIIAAŁŁUU  WW  KKAAPPIITTAALLEE  ZZAAKKŁŁAADDOOWWYYMM,,  LLIICCZZBBYY  
GGŁŁOOSSÓÓWW  ZZ  NNIICCHH  WWYYNNIIKKAAJJĄĄCCYYCCHH  II  IICCHH  PPRROOCCEENNTTOOWWEEGGOO  UUDDZZIIAAŁŁUU  WW  OOGGÓÓLLNNEEJJ  LLIICCZZBBIIEE  GGŁŁOOSSÓÓWW  NNAA  
WWAALLNNYYMM  ZZGGRROOMMAADDZZEENNIIUU  OORRAAZZ  WWSSKKAAZZAANNIIEE  ZZMMIIAANN  WW  SSTTRRUUKKTTUURRZZEE  WWŁŁAASSNNOOŚŚCCII  ZZNNAACCZZNNYYCCHH  
PPAAKKIIEETTÓÓWW  AAKKCCJJII  EEMMIITTEENNTTAA  WW  OOKKRREESSIIEE  OODD  PPRRZZEEKKAAZZAANNIIAA  PPOOPPRRZZEEDDNNIIEEGGOO  RRAAPPOORRTTUU  
KKWWAARRTTAALLNNEEGGOO..  

 
Podmioty ( akcjonariusze ) dysponujący bezpośrednio i pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki 
 

 
Posiadacz akcji 

 
Seria 

 
Rodzaj akcji 

 
Liczba akcji 

Udział  
w kapitale zakładowym 
[%] 

Liczba głosów na 
Walnym 
Zgromadzeniu 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów na WZ 
[%] 

Bruno Hangartner A zwykłe imienne 8.594.000 62,22 8.594.000 62,22 
Theo Frey East AG B zwykłe na okaziciela 1.492.110 10,8 1.492.110 10,8 
Marek Alojzy Dochnal B zwykłe na okaziciela 1.380.172 9,99 1.380.172 9,99 
OFE DOM C zwykłe na okaziciela 700.000 5,07 700.000 5,07 

 
 
66..  ZZEESSTTAAWWIIEENNIIEE  ZZMMIIAANN  WW  SSTTAANNIIEE  PPOOSSIIAADDAANNIIAA  AAKKCCJJII  EEMMIITTEENNTTAA  LLUUBB  UUPPRRAAWWNNIIEEŃŃ  DDOO  NNIICCHH  ((OOPPCCJJII))  

PPRRZZEEZZ  OOSSOOBBYY  ZZAARRZZĄĄDDZZAAJJĄĄCCEE  II  NNAADDZZOORRUUJJĄĄCCEE  EEMMIITTEENNTTAA,,  ZZGGOODDNNIIEE  ZZ  PPOOSSIIAADDAANNYYMMII  PPRRZZEEZZ  
EEMMIITTEENNTTAA  IINNFFOORRMMAACCJJAAMMII,,  WW  OOKKRREESSIIEE  OODD  PPRRZZEEKKAAZZAANNIIAA  PPOOPPRRZZEEDDNNIIEEGGOO  RRAAPPOORRTTUU  
KKWWAARRTTAALLNNEEGGOO..  

 
Nie odnotowano zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby 
zarządzające i nadzorujące emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 
 
77..  WWSSKKAAZZAANNIIEE  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAAŃŃ  TTOOCCZZĄĄCCYYCCHH  SSIIĘĘ  PPRRZZEEDD  SSĄĄDDEEMM,,  OORRGGAANNEEMM  WWŁŁAAŚŚCCIIWWYYMM  DDLLAA  

PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIAA  AARRBBIITTRRAAŻŻOOWWEEGGOO  LLUUBB  OORRGGAANNEEMM  AADDMMIINNIISSTTRRAACCJJII  PPUUBBLLIICCZZNNEEJJ,,  ZZ  
UUWWZZGGLLĘĘDDNNIIEENNIIEEMM  IINNFFOORRMMAACCJJII  OODDNNOOŚŚNNIIEE  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEEGGOO  ZZOOBBOOWWIIĄĄZZAAŃŃ  LLUUBB  
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WWIIEERRZZYYTTEELLNNOOŚŚCCII  EEMMIITTEENNTTAA  LLUUBB  JJEEDDNNOOSSTTKKII  OODD  NNIIEEGGOO  ZZAALLEEŻŻNNEEJJ,,  KKTTÓÓRREEGGOO  WWAARRTTOOŚŚĆĆ  SSTTAANNOOWWII  
CCOO  NNAAJJMMNNIIEEJJ  1100%%  KKAAPPIITTAAŁŁÓÓWW  WWŁŁAASSNNYYCCHH  EEMMIITTEENNTTAA..  

 
Brak postępowań toczących się przed sądem, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. 

 
88..  IINNFFOORRMMAACCJJEE  OO  ZZAAWWAARRCCIIUU  PPRRZZEEZZ  EEMMIITTEENNTTAA  LLUUBB  JJEEDDNNOOSSTTKKĘĘ  OODD  NNIIEEGGOO  ZZAALLEEŻŻNNĄĄ  JJEEDDNNEEJJ  LLUUBB  

WWIIEELLUU  TTRRAANNSSAAKKCCJJII  ZZ  PPOODDMMIIOOTTAAMMII  PPOOWWIIĄĄZZAANNYYMMII,,  JJEEŻŻEELLII  WWAARRTTOOŚŚĆĆ  TTYYCCHH  TTRRAANNSSAAKKCCJJII  ((ŁŁĄĄCCZZNNAA  
WWAARRTTOOŚŚĆĆ  WWSSZZYYSSTTKKIICCHH  TTRRAANNSSAAKKCCJJII  ZZAAWWAARRTTYYCCHH  WW  OOKKRREESSIIEE  OODD  PPOOCCZZĄĄTTKKUU  RROOKKUU  OOBBRROOTTOOWWEEGGOO))  
PPRRZZEEKKRRAACCZZAA  WWYYRRAAŻŻOONNĄĄ  WW  ZZŁŁOOTTYYCCHH  RRÓÓWWNNOOWWAARRTTOOŚŚĆĆ  KKWWOOTTYY  550000..000000  EEUURROO  --  JJEEŻŻEELLII  NNIIEE  SSĄĄ  
OONNEE  TTRRAANNSSAAKKCCJJAAMMII  TTYYPPOOWWYYMMII  II  RRUUTTYYNNOOWWYYMMII,,  ZZAAWWIIEERRAANNYYMMII  NNAA  WWAARRUUNNKKAACCHH  RRYYNNKKOOWWYYCCHH  WW  
RRAAMMAACCHH  GGRRUUPPYY  KKAAPPIITTAAŁŁOOWWEEJJ,,  AA  IICCHH  CCHHAARRAAKKTTEERR  II  WWAARRUUNNKKII  WWYYNNIIKKAAJJĄĄ  ZZ  BBIIEEŻŻĄĄCCEEJJ  
DDZZIIAAŁŁAALLNNOOŚŚCCII  OOPPEERRAACCYYJJNNEEJJ,,  PPRROOWWAADDZZOONNEEJJ  PPRRZZEEZZ  EEMMIITTEENNTTAA  LLUUBB  JJEEDDNNOOSSTTKKĘĘ  OODD  NNIIEEGGOO  
ZZAALLEEŻŻNNĄĄ..  

 
W I kwartale 2005 r. Swissmed Centrum Zdrowia S.A. zawarła cztery umowy pożyczek  ze spółką Theo Frey East 
Aktiengesellschaft  z siedzibą w Brnie, Szwajcaria, podmiotem powiązanym z członkiem Rady Nadzorczej Spółki.   
 
1. Umowa pożyczki z dnia 06.01.2005 r. na kwotę 700.000 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych), termin przekazania 
środków przez pożyczkodawcę – do 12.01.2005 r.  Spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 15.02.2006 r.  Odsetki w 
wysokości 8,13%  w skali roku płatne będą po spłacie należności głównej. 
 
2. Umowa pożyczki z dnia  07.02.2005 r. na kwotę stanowiącą równowartość w PLN 550.000 CHF (słownie: pięćset 
pięćdziesiąt tysięcy franków szwajcarskich).  Spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 10.02.2007 r.  Odsetki w wysokości 
2,2183 % w skali roku płatne będą po spłacie należności głównej. 
 
3. Umowa pożyczki z dnia 16.02.2005r na kwotę stanowiącą równowartość w PLN 580.000 CHF (słownie: pięćset 
osiemdziesiąt tysięcy franków szwajcarskich), która według średniego kursu NBP w dniu 16.02.2005 r. wynosi 1.490.600,00 
PLN,.Spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 20.02.2007 r.  Odsetki w wysokości 2,2233 %  w skali roku płatne będą po 
spłacie należności głównej. 
 
4. Umowa pożyczki z dnia 29.03.2005 r. na kwotę stanowiącą równowartość w PLN 200.000 CHF (słownie: dwieście tysięcy 
franków szwajcarskich), która według średniego kursu NBP w dniu 29.03.2005 r. wyniosła 536.820,00 PLN. Spłata pożyczki 
nastąpi w terminie do dnia 30.04.2006 r.  Odsetki w wysokości 2,23 % w skali roku płatne będą po spłacie należności 
głównej. 
 
Suma wszystkich transakcji, licząc według średniego kursu NBP z dni podpisania umów pożyczek, przekroczyła wyrażoną w 
złotych równowartość kwoty 500.000 euro, o której mowa w § 61 ust. 4 pkt 8 RRM z dnia 16.10.2001 r. w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Ponadto wartość pożyczek przekracza 
10% wartości kapitałów własnych Spółki. 
 
99..  IINNFFOORRMMAACCJJEE  OO  UUDDZZIIEELLEENNIIUU  PPRRZZEEZZ  EEMMIITTEENNTTAA  LLUUBB  PPRRZZEEZZ  JJEEDDNNOOSSTTKKĘĘ  OODD  NNIIEEGGOO  ZZAALLEEŻŻNNĄĄ  

PPOORRĘĘCCZZEEŃŃ  KKRREEDDYYTTUU  LLUUBB  PPOOŻŻYYCCZZKKII  LLUUBB  UUDDZZIIEELLEENNIIAA  GGWWAARRAANNCCJJII  --  ŁŁĄĄCCZZNNIIEE  JJEEDDNNEEMMUU  
PPOODDMMIIOOTTOOWWII  LLUUBB  JJEEDDNNOOSSTTCCEE  ZZAALLEEŻŻNNEEJJ  OODD  TTEEGGOO  PPOODDMMIIOOTTUU  JJEEŻŻEELLII  ŁŁĄĄCCZZNNAA  WWAARRTTOOŚŚĆĆ  
IISSTTNNIIEEJJĄĄCCYYCCHH  PPOORRĘĘCCZZEEŃŃ  LLUUBB  GGWWAARRAANNCCJJII  SSTTAANNOOWWII  RRÓÓWWNNOOWWAARRTTOOŚŚĆĆ  CCOO  NNAAJJMMNNIIEEJJ  1100%%  
KKAAPPIITTAAŁŁÓÓWW  WWŁŁAASSNNYYCCHH  EEMMIITTEENNTTAA..  

  
Emitent nie udzielił w I kwartale 2005 roku poręczeń kredytu lub pożyczki, ani nie udzielał gwarancji, których łączna wartość 
stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych. 
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1100..  IINNNNEE  IINNFFOORRMMAACCJJEE,,  KKTTÓÓRREE  ZZDDAANNIIEEMM  EEMMIITTEENNTTAA  SSĄĄ  IISSTTOOTTNNEE  DDLLAA  OOCCEENNYY  JJEEGGOO  SSYYTTUUAACCJJII  
KKAADDRROOWWEEJJ,,  MMAAJJĄĄTTKKOOWWEEJJ,,  FFIINNAANNSSOOWWEEJJ,,  WWYYNNIIKKUU  FFIINNAANNSSOOWWEEGGOO  II  IICCHH  ZZMMIIAANN..  

 
Zmiana adresu Spółki 
 
Dnia 20 stycznia 2005 r. zgodnie z uchwałą Zarządu nr 1/2005 nastąpiła zmiana adresu siedziby Spółki  
z adresu: „Gdańsk 80-208, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5” na adres: Gdańsk 80-215 ul. Wileńska 44.  
 
Wszystkie pozostałe informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, 
wyniku finansowego i ich zmian zostały zawarte w punktach powyżej.  
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IX.2  Raport Kwartalny za IV Kwartał 2004 Roku 
 

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD 
Formularz SA - Q 4/2004 

( dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) 
podaje do wiadomości raport kwartalny za 4 kwartał roku obrotowego 2004 

 
dnia 2005.02.09 

(data przekazania) 
 
 

 
 
 

w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. WYBRANE DANE narastająco narastająco narastająco
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów 6 969,00 1 537,00 4 528,00

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 958,00 -873,00 -1 758,00
III. Zysk (strata) brutto -3 186,00 -703,00 -1 896,00
IV. Zysk (strata) netto -2 989,00 -659,00 -1 917,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 198,00 1 588,00 3 683,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -25 643,00 -5 656,00 -17 177,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 19 003,00 4 192,00 13 503,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 558,00 123,00 9,00
IX. Aktywa razem 62 632,00 15 355,00 34 610,00
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44 077,00 10 806,00 28 032,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 26 529,00 6 504,00 20 654,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 15 909,00 3 900,00 6 997,00
XIII. Kapitał własny 18 555,00 4 549,00 6 578,00
XIV. Kapitał zakładowy 13 811,00 3 386,00 8 728,00

XV. Liczba akcji 13 811 
262,00

13 811 
262,00 -

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,29 -0,06 -
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł 
/ EUR) - - -

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,34 0,33 -
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 
EUR) - - -

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną 
akcję (w zł / EUR) - - -
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BILANS Stan na koniec IV kw. 
2004 

Stan na koniec IV kw. 
2003 

Aktywa 
I. Aktywa trwałe 60 271,00 32 823,00
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 155,00 22,00
2. Rzeczowe aktywa trwałe 26 318,00 27 645,00
3. Należności długoterminowe - -
3.1. Od jednostek powiązanych - -
3.2. Od pozostałych jednostek - -
4. Inwestycje długoterminowe 30 231,00 3 458,00
4.1. Nieruchomości 30 231,00 3 352,00
4.2. Wartości niematerialne i prawne - -
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe - 106,00
a) w jednostkach powiązanych, w tym: - -
b) w pozostałych jednostkach - 106,00
4.4. Inne inwestycje długoterminowe - -
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 567,00 1 698,00
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 997,00 680,00

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 570,00 1 018,00
II. Aktywa obrotowe 2 361,00 1 787,00
1. Zapasy 298,00 156,00
2. Należności krótkoterminowe 1 125,00 1 457,00
2.1. Od jednostek powiązanych 25,00 -
2.2. Od pozostałych jednostek 1 100,00 1 457,00
3. Inwestycje krótkoterminowe 745,00 103,00
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 745,00 103,00
a) w jednostkach powiązanych 49,00 -
b) w pozostałych jednostkach 30,00 -
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 666,00 103,00
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe - -
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 193,00 71,00
A k t y w a r a z e m 62 632,00 34 610,00
P a s y w a   
I. Kapitał własny 18 555,00 6 578,00
1. Kapitał zakładowy 13 811,00 8 728,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość 
ujemna) - -

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) - -
4. Kapitał zapasowy 11 015,00 3 000,00
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 4 568,00 2 700,00
6. Pozostałe kapitały rezerwowe - -
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -7 850,00 -5 933,00
8. Zysk (strata) netto -2 989,00 -1 917,00
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna) - -

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44 077,00 28 032,00
1. Rezerwy na zobowiązania 1 639,00 381,00
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 211,00 91,00

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 328,00 251,00
a) długoterminowa 328,00 251,00
b) krótkoterminowa - -
1.3. Pozostałe rezerwy 1 100,00 39,00
a) długoterminowe - -
b) krótkoterminowe 1 100,00 39,00
2. Zobowiązania długoterminowe 26 529,00 20 654,00
2.1. Wobec jednostek powiązanych 5 808,00 4 304,00
2.2. Wobec pozostałych jednostek 20 721,00 16 350,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe 15 909,00 6 997,00
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3.1. Wobec jednostek powiązanych 1 149,00 -
3.2. Wobec pozostałych jednostek 14 727,00 6 988,00
3.3. Fundusze specjalne 33,00 9,00
4. Rozliczenia międzyokresowe - -
4.1. Ujemna wartość firmy - -
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe - -
a) długoterminowe - -
b) krótkoterminowe - -
P a s y w a r a z e m 62 632,00 34 610,00
Wartość księgowa 18 555,00 -
Liczba akcji 13 811 262,00 -
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,34 -
Rozwodniona liczba akcji - -
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) - -
 
 
 

POZYCJE POZABILANSOWE Stan na koniec IV kw. 
2004 

Stan na koniec IV kw. 
2003 

1. Należności warunkowe - -
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - -
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - -
2. Zobowiązania warunkowe - -
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z 
tytułu) - -

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - -
3. Inne (z tytułu) - -
Pozycje pozabilansowe, razem - -
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT IV kw. 
2004 narastająco IV kw. 

2003 narastająco
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 1 640,00 6 969,00 933,00 4 528,00

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 640,00 6 968,00 6 968,00 4 528,00
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - 1,00 - -
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 
w tym: 2 049,00 8 635,00 1 035,00 4 398,00

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 049,00 8 635,00 1 035,00 4 938,00
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - - - -
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) -409,00 -1 666,00 -102,00 -410,00
IV. Koszty sprzedaży - - - -
V. Koszty ogólnego zarządu 625,00 2 316,00 233,00 1 183,00

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -1 
034,00 -3 982,00 -335,00 -1 593,00

VII. Pozostałe przychody operacyjne 597,00 854,00 12,00 76,00
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - 23,00 - 10,00
2. Dotacje - - - -
3. Inne przychody operacyjne 597,00 831,00 12,00 66,00
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 374,00 830,00 230,00 241,00
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - -
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - 172,00 172,00
3. Inne koszty operacyjne 374,00 830,00 58,00 69,00
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) -811,00 -3 985,00 -553,00 -1 758,00
X. Przychody finansowe 2 272,00 3 326,00 17,00 196,00
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - -
2. Odsetki, w tym: -148,00 5,00 1,00 6,00
3. Zysk ze zbycia inwestycji - - 10,00 10,00
4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - -
5. Inne 2 420,00 3 321,00 6,00 180,00
XI. Koszty finansowe 1 414,00 2 554,00 98,00 331,00
1. Odsetki, w tym: 1 213,00 1 639,00 47,00 72,00
2. Strata ze zbycia inwestycji - - - -
3. Aktualizacja wartości inwestycji - - - -
4. Inne 201,00 915,00 51,00 259,00
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 47,00 -3 186,00 -634,00 -1 893,00
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - - - 3,00
1. Zyski nadzwyczajne - - - -
2. Straty nadzwyczajne - - - 3,00
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 47,00 -3 186,00 -634,00 -1 896,00
XV. Podatek dochodowy -281,00 -197,00 15,00 21,00
a) część bieżąca - - - -
b) część odroczona -281,00 -197,00 15,00 21,00
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) - - - -

XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności 

- - - -

XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 328,00 -2 989,00 -649,00 -1 917,00
Zysk (strata) netto (zanualizowany) - -2 989,00 - -

Średnia ważona liczba akcji zwykłych - 10 182 
399,00 - -

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - -0,29 - -
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - -
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM IV kw. 
2004 narastająco IV kw. 

2003 narastająco

I.Kapitał własny na początek okresu (BO) 18 
251,00 6 578,00 7 227,00 8 494,00

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - - -
b) korekty błędów podstawowych - - - 8 494,00
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 

18 
251,00 6 578,00 8 494,00 8 728,00

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 8 728,00 8 728,00 8 728,00 -
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 5 083,00 5 083,00 - -
a) zwiększenia (z tytułu) 5 083,00 5 083,00 - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - - - -

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 13 
811,00 13 811,00 8 727,00 8 727,00

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek 
okresu - - - -

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy - - - -
a) zwiększenia (z tytułu) - - - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - - - -
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec 
okresu - - - -

3. Akcje (udziały) własne na początek okresu - - - -
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych - - - -
a) zwiększenia (z tytułu) - - - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - - - -
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu - - - -

4. Kapitał zapasowy na początek okresu 16 
122,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

4.1. Zmiany kapitału zapasowego -5 107,00 8 015,00 - -
a) zwiększenia (z tytułu) -5 107,00 8 015,00 - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - - - -

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 11 
015,00 11 015,00 3 000,00 3 000,00

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 4 568,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - 1 868,00 - -
a) zwiększenia (z tytułu) - 1 868,00 - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - - - -
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4 568,00 4 568,00 2 700,00 2 700,00
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu - - - -
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych - - - -
a) zwiększenia (z tytułu) - - - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - - - -
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu - - - -
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -7 850,00 -7 850,00 -5 933,00 -5 933,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - - - -
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - - -
b) korekty błędów podstawowych - - - -
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych - - - -

a) zwiększenia (z tytułu) - - - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - - - -
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu - - - -
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 7 850,00 7 850,00 5 933,00 5 933,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - - -
b) korekty błędów podstawowych - - - -
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych - - - -

a) zwiększenia (z tytułu) - - - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - - - -
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7 850,00 7 850,00 5 933,00 5 933,00
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7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -7 850,00 -7 850,00 -5 933,00 -5 933,00
8. Wynik netto 242,00 -3 075,00 -649,00 -1 917,00
a) zysk netto 242,00 - - -
b) strata netto - 3 075,00 649,00 1 917,00
c) odpisy z zysku - - - -

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 18 
469,00 18 469,00 -649,00 6 578,00

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty) - - - -
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RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW IV kw. 
2004 narastająco IV kw. 

2003 narastająco
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej - metoda bezpośrednia - - - -

I. Wpływy - - - -
1. Sprzedaż - - - -
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej - - - -
II. Wydatki - - - -
1. Dostawy i usługi - - - -
2. Wynagrodzenia netto - - - -
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne 
świadczenia - - - -

4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym - - - -
5. Inne wydatki operacyjne - - - -
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 
(I-II) - - - -

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej - metoda pośrednia - - - -

I. Zysk (strata) netto 328,00 -2 989,00 -649,00 -1 917,00

II. Korekty razem 11 
571,00 10 187,00 4 347,00 5 600,00

1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności 

- - - -

2. Amortyzacja 733,00 1 818,00 160,00 497,00
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -893,00 - -144,00 -
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -148,00 - - -
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1,00 - -10,00 -10,00

6. Zmiana stanu rezerw 1 257,00 1 257,00 -1 
371,00 -669,00

7. Zmiana stanu zapasów -142,00 -142,00 17,00 -5,00
8. Zmiana stanu należności 5 224,00 333,00 416,00 500,00
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i kredytów 7 349,00 8 912,00 5 255,00 5 258,00

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 
696,00 -1 991,00 24,00 29,00

11. Inne korekty - - - -
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 
(I+/-II) 

11 
899,00 7 198,00 2 698,00 3 683,00

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej - 188,00 - -

I. Wpływy - 82,00 110,00 110,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych - - -10,00 -

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne - - - -

3. Z aktywów finansowych, w tym: - 106,00 110,00 110,00
a) w jednostkach powiązanych - - - -
b) w pozostałych jednostkach - - 110,00 110,00
4 . Inne wpływy inwestycyjne - - - -

II. Wydatki 12 
154,00 25 831,00 9 098,00 12 287,00

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 

12 
160,00 25 801,00 8 992,00 17 174,00

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne - - - 7,00

3. Na aktywa finansowe, w tym: - - 106,00 106,00
a) w jednostkach powiązanych - - - -
b) w pozostałych jednostkach - - 106,00 106,00
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4. Inne wydatki inwestycyjne -6,00 30,00 - -
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 
(I-II) 

-12 
154,00 -25 643,00 -8 

988,00 -17 177,00

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej - - - -

I. Wpływy 756,00 19 003,00 5 216,00 14 019,00
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 8 015,00 8 015,00 - -

2. Kredyty i pożyczki 2 241,00 10 013,00 5 101,00 13 757,00

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych -9 
500,00 - - -

4. Inne wpływy finansowe - 975,00 115,00 262,00
II. Wydatki - - - 516,00
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych - - - -
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - - - -
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu 
podziału zysku - - - -

4. Spłaty kredytów i pożyczek - - - 516,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - - - -
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - - - -
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego - - - -

8. Odsetki - - - -
9. Inne wydatki finansowe - - - -
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 
(I-II) 756,00 19 003,00 5 216,00 13 503,00

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 501,00 558,00 -74,00 9,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 501,00 558,00 -74,00 9,00
F. Środki pieniężne na początek okresu - 103,00 - 94,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 501,00 661,00 -74,00 103,00
 



 ROZDZIAŁ IX. – INFORMACJE DODATKOWE 
 

 186

IINNFFOORRMMAACCJJAA  DDOODDAATTKKOOWWAA  DDOO  RRAAPPOORRTTUU  KKWWAARRTTAALLNNEEGGOO  
ZZAA  OOKKRREESS  OODD  1122  GGRRUUDDNNIIAA  22000033  RROOKKUU  DDOO  3311  GGRRUUDDNNIIAA    22000044  RROOKKUU..  

 
Prezentowane dane finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za okres od 12.12.2003 roku do 31.12.2004 roku zostały 
sporządzone zgodnie z zasadami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. Nr 121 poz. 591) z późn. 
zm. (okres obrachunkowy rozpoczyna się od daty postanowienia sądu w sprawie przekształcenia SWISSMED Centrum 
Zdrowia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną). 
 
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. jest jednostką, w skład której wchodzi jednostka organizacyjna Swissmed Centrum 
Zdrowia S.A. Oddział w Gdańsku – Operator Infrastruktury, sporządzająca samodzielnie sprawozdania finansowe. Zgodnie z 
art. 51 pkt 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości sprawozdania finansowe Spółki są łącznymi sprawozdaniami, 
będącymi sumą sprawozdań finansowych jednostki i jej oddziału. 
 
Łączne sprawozdania finansowe sporządza się wyłączając odpowiednio: 
1) aktywa i fundusze wydzielone, 
2) wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rachunki o podobnym charakterze 
3) przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostką a jej oddziałem, 
4) wynik finansowy operacji gospodarczych dokonywanych wewnątrz jednostki zawarty w aktywach jednostki i jej oddziału. 
 
W związku z uściśleniem pojęcia pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych poprzez nowelizację, w Art. 3 ust. 1 pkt 32 
b ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości dokonaną w 2004r. w raporcie półrocznym zakres od 12.12.2003 do 
30.06.2004r. (opis zamieszczono w prospekcie emisyjnym) i raportach kwartalnych za III i IV kwartał 25004r. przychody 
związane z nieruchomościami i wartościami niematerialnymi i prawnymi zaliczanymi do inwestycji przeniesione zostały w 
rachunku zysków i strat do pozostałych przychodów operacyjnych w sposób przedstawiony w poniższym zestawieniu: 
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa – rodzaje działalności w tys. zł) 
 

 12.12.03 
-31.12.04 

12.12.03 
-30.09.04 

12.12.03 
-30.06.04 

01.01.03 
-11.12.03 

01.01.02 
-31.12.02 

01.01.01 
-31.12.01 

Sprzedaż usług Centrala 
-usługi medycznej 

 
7.828 

 
4.924 

 
3.121 

 
4.505 

 
6.667 

 
4.654 

Sprzedaż usług i towarów Oddział 
 

 
1305 

 
792 

 
357 

 
23 

 
39 

 
- 

Wyłączenia transakcji pomiędzy 
Centralą i Oddziałem 

 
- 1.362 

 
- 170 

 
-67 

 
- 

 
- 999 

 
- 

Przychody z infrastruktury medycznej 
(przesunięcie do pozostałych 
przychodów operacyjnych) 

 
 
 

- 802 

 
 
 

- 217 

 
 
 

- 111 

 
 
 

  

Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, razem 

 
6.969 

 
5.329 

 
3.300 

 
4.528 

 
5.707 

 
4.654 

 
 
Wszelkie ponoszone koszty związane z nieruchomościami i wartościami niematerialnymi i prawnymi zaliczonymi do 
inwestycji nie podlegały wyłączeniom z kosztów operacyjnych dla zachowania porównywalności danych za 2004 rok z 
okresami poprzednimi.  
 
W raporcie kwartalnym za okres od 12.12.2003 – 31.12.2004 przyjęto w danych za IV kwartał 2004r. i danych 
porównywalnych kalkulacyjny wariant prezentacji rachunku zysków i strat. Poza tym, nie ma istotnych różnic w zasadach 
stosowanej polityki rachunkowości , które zostały przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 roku w 
stosunku do zamieszczonego opisu w raporcie rocznym za 2003 rok oraz w raporcie półrocznym za okres od 12.12.2003 do 
30.06.2004 roku. (opis zamieszczono w prospekcie emisyjnym i raporcie kwartalnym za III kwartał ). 
 
Wysokość rezerw wg stanu na dzień 31.12.2004 przedstawia się następująco: 
- rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego      211 tyś. zł     
- rezerwa na świadczenia rentowe, emerytalne, odprawy pośmiertne    328 tyś. zł 
- pozostałe rezerwy       1.100 tyś. zł 
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Aktywa z tytuły odroczonego podatku dochodowego        966 tyś. zł 
Odpis aktualizujący należności           441 tyś. zł 
 
1. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem 
najważniejszych zdarzeń ich dotyczących. 
 
W dniu  27 października 2004 r., SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. otrzymała postanowienie Sądu 
Rejonowego w Gdańsku, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 25 października 2004 r., 
którym: 
• dokonano zmiany wysokości kapitału zakładowego z kwoty 10.258.262,- zł. (słownie: dziesięć 

milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote) na kwotę 
13.811.262,- (słownie: trzynaście milionów osiemset jedenaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa 
złote); 
zmieniono liczbę akcji wszystkich emisji z liczby 10.258.262 (słownie: dziesięć milionów dwieście 
pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcje na 13.811.262 (słownie: trzynaście 
milionów osiemset jedenaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcje; 

• wykreślono kwotowe określenie części kapitału wpłaconego w kwocie 10.258.262,- zł. (słownie: 
dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote) i wpisano 
kwotowe określenie części kapitału wpłaconego w kwocie 13.811.262,- (słownie: trzynaście 
milionów osiemset jedenaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote); 

• w dziale 1 Rubryka 9 wpisano 3.553.000 (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące) 
nieuprzywilejowanych akcji serii B. 

 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.811.262 złote (słownie: trzynaście milionów osiemset jedenaście 
tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote). 
Kapitał zakładowy dzieli się na 13.811.262 (słownie: trzynaście milionów osiemset jedenaście tysięcy 
dwieście sześćdziesiąt dwie) 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 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 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 zł (słownie: jeden milion pięćset 
trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote). 
 
W grudniu 2004r. nastąpiło zakończenie drugiego etapu realizacji inwestycji  polegającej na wyposażeniu  i uruchomieniu 
specjalistycznych urządzeń medycznych w nowo wybudowanym szpitalu w Gdańsku, przy ulicy Wileńskiej 44. Instalacja 
urządzeń medycznych, którą poprzedzał proces adaptacji pomieszczeń szpitalnych stosownie do  przepisów sanitarnych  i 
wymogów technicznych, przeprowadzona została sprawnie przy niskim nakładzie środków finansowych.  
W dniu 7 grudnia 2004 zgodnie z planami rozwojowymi opisanymi w prospekcie emisyjnym, rozpoczęto 
wykonywanie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia zabiegów z zakresu kardiologii 
inwazyjnej. Do końca roku wykonano 63 tego typu zabiegi w ramach kontraktu przyznanego Spółce 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia na rok 2004. Swissmed jest obecnie jednym z  trzech ośrodków w 
Trójmieście, który posiada możliwość realizacji tego typu procedur i został włączony w ostry dyżur 
zawałowy regionie.  
Sprawne uruchomienie zainstalowanych urządzeń wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem stworzyło możliwości do podjęcia 
negocjacji z Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczących kontraktowania świadczeń medycznych w następujących 
specjalnościach: diagnostyka specjalistyczna (lecznictwo otwarte), Programy terapeutyczne (program lekowy oddział 
kardiologii), Diagnostyka obrazowa (TK, RTG, USG) –świadczenia współfinansowane. Kontrakt z Narodowym Funduszem 
Zdrowia na wyżej wymienione świadczenia medyczne, wynegocjowany i zatwierdzony do realizacji w 2005r. wyniósł 
2.184.846,27 zł. 
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W ramach kontraktowania świadczeń medycznych z zakresu lecznictwa zamkniętego Spółka otrzymała kontrakt w zakresie 
kardiologii inwazyjnej intensywnej terapii chirurgii naczyniowej, chirurgii urazowo- ortopedycznej oraz okulistycznej na łączną 
kwotę 1.692.050,00 zł. Emitent traktuje wyżej przedstawione kontrakty jako kontrakty otwarcia umożliwiające dalsze 
pozyskiwanie środków w wymienionych specjalnościach jeszcze w 2005 roku.  
Do niepowodzeń Emitenta w IV kwartale należy zaliczyć zbyt niski poziom wynegocjowanego kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia w zakresie lecznictwa zamkniętego. Emitent nie rezygnuje w przyszłości z podejmowania działań w 
kierunku zwiększenia wartości kontraktowanych świadczeń medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Należąca do 
Spółki infrastruktura medyczna posiada jeszcze znaczne możliwości w zakresie realizacji wysoko specjalistycznych 
świadczeń medycznych na rzecz pacjentów Narodowego Funduszu Zdrowia.  
 
2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mających znaczny wpływ na osiągnięte 
wyniki finansowe. 
 
Do czynników o nietypowym charakterze mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe należy spadek kursu  
walut wobec złotego. Niski kurs EURO i innych walut wpłynął na zwiększenie wyniku finansowego z tytułu niezrealizowanych 
dodatnich różnic kursowych, związanych z wyceną na dzień 31.12.2004 zobowiązań w walutach obcych.  
 
3. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono dane finansowe za IV kwartał 2004, nie ujętych 
w tych danych, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta. 
 
Po IV kwartale 2004 roku wystąpiły następujące zdarzenia mające wpływ na przyszłe wyniki finansowe: 
• przystąpienie podmiotu powiązanego Theo Frey East AG do restrukturyzacji zadłużenia  SWISSMED Centrum Zdrowia 

S.A. wobec dostawców i włączenie się w proces negocjacji warunków spłaty tego zadłużenia oraz obciążeń z tytułu 
odsetek.  

• złożenie dodatkowej oferty do Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenie w 2005 roku usług medycznych w 
zakresie lecznictwa zamkniętego i otwartego, na łączną kwotę 434.316,00 zł.  

 
4. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, 
w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. 
 
Zarząd wcześniej nie publikował prognoz wyników na rok 2004. 
 
5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. na dzień przekazania raportu 
kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w ogólnej 
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znaczących pakietów akcji 
Emitenta od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 
 
Podmioty (akcjonariusze) dysponujący bezpośrednio i pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki 
 

 
Posiadacz akcji 

 
Seria 

 
Rodzaj akcji 

 
Liczba akcji 

Udział w 
kapitale 

zakładowym 
[%] 

Liczba głosów 
na Walnym 

Zgromadzeniu 

Udział w 
ogólnej liczbie 
głosów na WZ 

[%] 
Bruno Hangartner A Zwykłe imienne 8.594.000 62,22 8.594.000 62,22 
Theo Frey East AG B Zwykłe na okaziciela 1.492.110 10,80 1.492.110 10,80 
Marek Alojzy Dochnal B Zwykłe na okaziciela 1.380.172 9,99 1.380.172 9,99 
OFE DOM C Zwykłe na okaziciela 700.000 5,07 700.000 5,07 
6. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. lub uprawnień do nich (opcji) 
przez osoby zarządzające i nadzorujące. 
 
Spółka Theo Frey East AG – podmiot kontrolowany przez Bruno Hangartnera – przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. nabyła w wyniku konwersji Obligacji zamiennych Serii A Akcje Serii B 
Spółka Theo Frey East AG – podmiot kontrolowany przez Bruno Hangartnera – przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. zbyła 115.908 (słownie: sto piętnaście tysięcy dziewięćset osiem) sztuk akcji zwykłych na 
okaziciela  
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7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub 
organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji odnośnie postępowania dotyczącego zobowiązań 
lub wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów 
własnych Emitenta. 
 
Brak postępowań toczących się przed sądem, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. 
 
8. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami 
powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku 
roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 EUR – jeżeli nie są one transakcjami 
typowymi i rutynowymi, zawierającymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich 
charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od 
niego zależną. 
 
W IV kwartale 2004 r. emitent zawarł dwie umowy pożyczki ze spółką Theo Frey East AG  z siedzibą w Bernie, Szwajcaria - 
podmiotem powiązanym z członkiem Rady Nadzorczej Spółki,  o łącznej wartości 2.300.000,- PLN,: 
1. umowę pożyczki z dnia 25.11.2004 r. na kwotę 1.100.000 PLN (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych).  Spłata pożyczki 
nastąpi w terminie do dnia 30.12.2005 r.  Odsetki w wysokości 8,21%  w skali roku płatne będą po spłacie należności 
głównej. 
2. umowę pożyczki z dnia 21.12.2004 r. na kwotę 1.200.000 PLN (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych).  Spłata 
pożyczki nastąpi w terminie do dnia 15.02.2006 r.  Odsetki w wysokości 8,31 % w skali roku płatne będą po spłacie 
należności głównej. 
Suma obu transakcji przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 EUR, ponadto wartość pożyczek 
przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.  
 
9. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub 
udzielenia gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu jeżeli łączna wartość 
istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. 
 
Emitent nie udzielił w IV kwartale 2004 roku poręczeń kredytu lub pożyczki, ani nie udzielał gwarancji, których łączna 
wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych. 
 
10. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, 
wyniku finansowego oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań Emitenta. 
 
Spółka kontynuuje proces restrukturyzacji bieżących zobowiązań wobec dostawców sprzętu radiologicznego, 
anestezjologicznego oraz innych urządzeń medycznych w celu ich zamiany na zobowiązania długoterminowe poprzez 
włączenie do finansowania poniesionych nakładów inwestycyjnych towarzystw leasingowych. 
Spółka Theo – Frey East AG, akcjonariusz posiadający 10,8% udziałów w kapitale zakładowym SWISSMED Centrum 
Zdrowia S.A. udzielił po zakończeniu IV kwartału 2004r. dodatkowych pożyczek na spłatę zobowiązań inwestycyjnych na 
podstawie następujących umów:  
 

Rozdział I - umowa pożyczki z dnia 06.01.2005 r. ze spółką Theo Frey East AG  z siedzibą w Bernie, 
Szwajcaria na kwotę 700.000 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych), termin przekazania środków przez 
pożyczkodawcę – do 12.01.2005 r.  Spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 15.02.2006 r.  Odsetki w 
wysokości 8,13%  w skali roku płatne będą po spłacie należności głównej. 
Rozdział II - umowa pożyczki z dnia  07.02.2005 r. ze spółką Theo Frey East AG z siedzibą w Bernie, 
Szwajcaria na kwotę stanowiącą równowartość w PLN 550.000 CHF (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy 
franków szwajcarskich), termin przekazania środków przez pożyczkodawcę - do 10.02.2005 r.  Spłata 
pożyczki nastąpi w terminie do dnia 10.02.2007 r.  Odsetki w wysokości 2,2183 % w skali roku płatne będą 
po spłacie należności głównej. 

Emitent złożył wniosek kredytowy do jednostki finansującej Kredyt Banku o zwiększenie zaangażowania finansowego 
dotyczącego budowy szpitala o 7 mln złotych.  

Rozdział  III 
11. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w 
perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. 
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Emitent przystąpił do redukcji kosztów operacyjnych poprzez lepsze wykorzystanie średniej kadry 
medycznej oraz znaczne uzależnienie wynagrodzeń lekarzy operatorów współpracujących ze Spółką od 
ilości wykonanych procedur medycznych.  
Emitent uruchomił system zaopatrzenia w materiały medyczne w oparciu o procedury przetargowe, co 
wpłynie na obniżenie kosztów działalności medycznej.  
Emitent podjął działania w kierunku zaktywizowania obsługi pacjentów prywatnych na bazie 
infrastruktury medycznej, należącej do SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. poprzez wprowadzenie 
systemu motywującego partnerów medycznych związanych ze Spółką umowami o współpracy.  
Zgodnie z planami rozwojowymi opisanymi w Prospekcie Emisyjnym Spółki Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy w styczniu 2005r. udzieliło upoważnienia Zarządowi SWISSMED Centrum Zdrowia S.A.. 
do rozpoczęcia przygotowań inwestycji budowy prywatnego szpitala w Warszawie.   
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IX.3  Raport Kwartalny za III Kwartał 2004 Roku 
 
 

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD 
Formularz SA - Q 3/2004 

( dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) 
podaje do wiadomości raport kwartalny za 3 kwartał roku obrotowego 2004 

 
dnia 04.11.2004 

(data przekazania) 
 

 
 

w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. WYBRANE DANE narastająco narastająco narastająco
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 329,00 1 151,00 3 595,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 147,00 -680,00 -1 205,00
III. Zysk (strata) brutto -3 233,00 -698,00 -1 262,00
IV. Zysk (strata) netto -3 317,00 -716,00 -1 268,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 701,00 -1 015,00 -15,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 489,00 -2 913,00 -8 189,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 247,00 3 940,00 8 287,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 57,00 12,00 83,00
IX. Aktywa razem 64 355,00 14 682,00 26 105,00
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 46 104,00 10 518,00 18 878,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 27 230,00 6 212,00 16 770,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 18 297,00 4 174,00 1 759,00
XIII. Kapitał własny 18 251,00 4 164,00 7 227,00
XIV. Kapitał zakładowy 8 728,00 1 991,00 8 728,00
XV. Liczba akcji 13 811 262,00 13 811 262,00 13 811 262,00
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,43 -0,09 -
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) - - -
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,32 0,30 -
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) - - -
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A.   ...................................................................................... ................................................................................................................................................ 
  

 
(pełna nazwa emitenta)   

 SWISSMED       
........................................................................................

 
                              ............................................................................................................... 

  
    

(skrócona nazwa emitenta) 
    

                                        (sektor wg klasyfikacji  GPW w Warszawie)
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Gdańsk
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(kod pocztowy)
       

(miejscowość) 
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                            (ulica)
         

(numer
)   

  +48 58 524 15 15 
  

+ 4 8  58 524 15 25
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.................................................................................. .... ............................... 

 
    

(telefon ) 
           

(fax)
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- ,

 

-
  

   
.................................................................................. .... ............................... 

 
          (

e - mail) 
          

(www)
 

  583-21-06-510 
    

191244745
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.................................................................................. .... ............................... 

 
          (NIP) 

          
(REGON)
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BILANS Stan na koniec III kw. 
2004 

Stan na koniec III kw. 
2003 

Aktywa 
I. Aktywa trwałe 56 262,00 24 333,00
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 40,00 24,00
2. Rzeczowe aktywa trwałe 26 253,00 19 115,00
3. Należności długoterminowe - -
3.1. Od jednostek powiązanych - -
3.2. Od pozostałych jednostek - -
4. Inwestycje długoterminowe 26 169,00 3 445,00
4.1. Nieruchomości 26 169,00 3 345,00
4.2. Wartości niematerialne i prawne - -
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe - 100,00
a) w jednostkach powiązanych, w tym: - -
b) w pozostałych jednostkach - 100,00
4.4. Inne inwestycje długoterminowe - -
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 800,00 1 749,00
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 800,00 731,00
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe - 1 018,00
II. Aktywa obrotowe 8 093,00 1 772,00
1. Zapasy 240,00 173,00
2. Należności krótkoterminowe 6 393,00 1 378,00
2.1. Od jednostek powiązanych 87,00 -
2.2. Od pozostałych jednostek 6 306,00 1 378,00
3. Inwestycje krótkoterminowe 196,00 177,00
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 196,00 177,00
a) w jednostkach powiązanych - -
b) w pozostałych jednostkach 36,00 -
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 160,00 177,00
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe - -
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 264,00 44,00
A k t y w a r a z e m 64 355,00 26 105,00
P a s y w a   
I. Kapitał własny 18 251,00 7 227,00
1. Kapitał zakładowy 8 728,00 8 728,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - -
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) - -
4. Kapitał zapasowy 16 122,00 3 000,00
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 4 568,00 2 700,00
6. Pozostałe kapitały rezerwowe - -
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -7 850,00 -5 933,00
8. Zysk (strata) netto -3 317,00 -1 268,00
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna) - -

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 46 104,00 18 878,00
1. Rezerwy na zobowiązania 577,00 349,00
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 296,00 128,00
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 251,00 201,00
a) długoterminowa 251,00 201,00
b) krótkoterminowa - -
1.3. Pozostałe rezerwy 30,00 20,00
a) długoterminowe - -
b) krótkoterminowe 30,00 20,00
2. Zobowiązania długoterminowe 27 230,00 16 770,00
2.1. Wobec jednostek powiązanych 5 101,00 3 688,00
2.2. Wobec pozostałych jednostek 22 129,00 13 082,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe 18 297,00 1 759,00
3.1. Wobec jednostek powiązanych - -
3.2. Wobec pozostałych jednostek 18 270,00 1 721,00
3.3. Fundusze specjalne 27,00 38,00
4. Rozliczenia międzyokresowe - -
4.1. Ujemna wartość firmy - -
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe - -
a) długoterminowe - -
b) krótkoterminowe - -
P a s y w a r a z e m 64 355,00 26 105,00
Wartość księgowa 18 251,00 -
Liczba akcji 13 811 262,00 13 811 262,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,32 -
Rozwodniona liczba akcji - -
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) - -
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POZYCJE POZABILANSOWE Stan na koniec III kw. 2004 Stan na koniec III kw. 2003 

1. Należności warunkowe - -
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - -
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - -
2. Zobowiązania warunkowe - -
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - -
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - -
3. Inne (z tytułu) - -
Pozycje pozabilansowe, razem - -
 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III kw. 
2004 narastająco III kw. 

2003 narastająco

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w 
tym: 2 028,00 5 329,00 1 151,00 3 595,00

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 028,00 5 328,00 1 151,00 3 595,00
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - 1,00 - -
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 771,00 6 586,00 1 223,00 3 903,00
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 771,00 6 586,00 1 223,00 3 903,00
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - - - -
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) -743,00 -1 257,00 -72,00 -308,00
IV. Koszty sprzedaży - - - -
V. Koszty ogólnego zarządu 581,00 1 691,00 365,00 950,00
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -1 324,00 -2 948,00 -437,00 -1 258,00
VII. Pozostałe przychody operacyjne 109,00 257,00 42,00 64,00
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - 23,00 - 10,00
2. Dotacje - - - -
3. Inne przychody operacyjne 109,00 234,00 42,00 54,00
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 45,00 456,00 10,00 11,00
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - -
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - - -
3. Inne koszty operacyjne 45,00 456,00 10,00 11,00
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) -1 260,00 -3 147,00 -405,00 -1 205,00
X. Przychody finansowe 934,00 1 054,00 - 179,00
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - -
2. Odsetki, w tym: 58,00 153,00 - 5,00
3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - -
4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - -
5. Inne 876,00 901,00 - 174,00
XI. Koszty finansowe 475,00 1 140,00 3,00 233,00
1. Odsetki, w tym: 187,00 426,00 3,00 25,00
2. Strata ze zbycia inwestycji 28,00 137,00 - -
3. Aktualizacja wartości inwestycji - - - -
4. Inne 288,00 714,00 - 208,00
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) -801,00 -3 233,00 -408,00 -1 259,00
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - - -3,00 -3,00
1. Zyski nadzwyczajne - - - -
2. Straty nadzwyczajne - - 3,00 3,00
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) -801,00 -3 233,00 -411,00 -1 262,00
XV. Podatek dochodowy -135,00 84,00 - 6,00
a) część bieżąca - - - -
b) część odroczona -135,00 84,00 - 6,00
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - - - -
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności - - - -

XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) -666,00 -3 317,00 -411,00 -1 268,00
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -3 967,00 - - -

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 9 134 
661,00 - - -

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,43 - - -
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - -
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM III kw. 
2004 narastająco III kw. 

2003 narastająco

I.Kapitał własny na początek okresu (BO) 5 795,00 6 578,00 7 638,00 8 494,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - - -
b) korekty błędów podstawowych - - - -
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych - 6 578,00 - 8 494,00

1. Kapitał zakładowy na początek okresu - 8 728,00 - 8 728,00
1.1. Zmiany kapitału zakładowego - - - -
a) zwiększenia (z tytułu) - - - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - - - -
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu - 8 728,00 - 8 728,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu - - - -
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy - - - -
a) zwiększenia (z tytułu) - - - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - - - -
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu - - - -
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu - - - -
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych - - - -
a) zwiększenia (z tytułu) - - - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - - - -
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu - - - -
4. Kapitał zapasowy na początek okresu - 3 000,00 - 3 000,00
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 13 122,00 13 122,00 - -
a) zwiększenia (z tytułu) 13 122,00 13 122,00 - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - - - -
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 13 122,00 16 122,00 - 3 000,00
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - 2 700,00 - 2 700,00
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - 1 868,00 - -
a) zwiększenia (z tytułu) - 1 868,00 - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - - - -
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu - 4 568,00 - 2 700,00
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu - - - -
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych - - - -
a) zwiększenia (z tytułu) - - - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - - - -
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu - - - -
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu - -7 850,00 - -5 933,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - - - -
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - - -
b) korekty błędów podstawowych - - - -
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych - - - -

a) zwiększenia (z tytułu) - - - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - - - -
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu - - - -
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu - 7 850,00 - 5 933,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - - -
b) korekty błędów podstawowych - - - -
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych - 7 850,00 - 5 933,00

a) zwiększenia (z tytułu) - - - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - - - -
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu - 7 850,00 - 5 933,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu - -7 850,00 - -5 933,00
8. Wynik netto -666,00 -3 317,00 -411,00 -1 268,00
a) zysk netto - - - -
b) strata netto 666,00 3 317,00 411,00 1 268,00
c) odpisy z zysku - - - -
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 18 251,00 18 251,00 7 227,00 7 227,00
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty) - - - -

 

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW III kw. 
2004 narastająco III kw. 

2003 narastająco

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda 
bezpośrednia - - - -

I. Wpływy - - - -
1. Sprzedaż - - - -
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej - - - -
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II. Wydatki - - - -
1. Dostawy i usługi - - - -
2. Wynagrodzenia netto - - - -
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia - - - -
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym - - - -
5. Inne wydatki operacyjne - - - -
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - - - -
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda 
pośrednia - - - -

I. Zysk (strata) netto -666,00 -3 317,00 -411,00 -1 268,00
II. Korekty razem -342,00 -1 384,00 -135,00 1 253,00
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności - - - -

2. Amortyzacja 732,00 1 085,00 83,00 337,00
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 893,00 893,00 - 144,00
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 57,00 148,00 - -
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 24,00 1,00 - -
6. Zmiana stanu rezerw 172,00 196,00 - 702,00
7. Zmiana stanu zapasów 122,00 -84,00 10,00 -22,00
8. Zmiana stanu należności -3 217,00 -4 891,00 -128,00 84,00
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów 1 228,00 1 563,00 -121,00 3,00

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -353,00 -395,00 21,00 5,00
11. Inne korekty - - - -
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -1 008,00 -4 701,00 -546,00 -15,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - - - -
I. Wpływy -4,00 188,00 - 10,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych - 82,00 - 10,00

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne - - - -

3. Z aktywów finansowych, w tym: -4,00 106,00 - -
a) w jednostkach powiązanych - - - -
b) w pozostałych jednostkach - - - -
4 . Inne wpływy inwestycyjne - - - -
II. Wydatki 156,00 13 677,00 3 827,00 8 189,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 161,00 13 641,00 3 827,00 8 182,00

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - - - 7,00
3. Na aktywa finansowe, w tym: - - - -
a) w jednostkach powiązanych - - - -
b) w pozostałych jednostkach - - - -
4. Inne wydatki inwestycyjne -5,00 36,00 - -

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -160,00 -13 489,00 -38 
247,00 -8 189,00

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - - - -
I. Wpływy 1 148,00 18 247,00 4 337,00 8 803,00
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału - - - -

2. Kredyty i pożyczki 522,00 7 772,00 4 337,00 8 656,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - 9 500,00 - -
4. Inne wpływy finansowe 626,00 975,00 - 147,00
II. Wydatki - - - 516,00
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych - - - -
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - - - -
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku - - - -
4. Spłaty kredytów i pożyczek - - - 516,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - - - -
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - - - -
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego - - - -
8. Odsetki - - - -
9. Inne wydatki finansowe - - - -
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 148,00 18 247,00 4 337,00 8 287,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -20,00 57,00 -36,00 83,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -20,00 57,00 -36,00 83,00
F. Środki pieniężne na początek okresu 180,00 103,00 213,00 94,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 160,00 160,00 177,00 177,00
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Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego za okres od 12 grudnia 2003 roku do 30 
września 2004 roku. 

 
 
Prezentowane dane finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za okres od 12.12.2003 roku do 30.09.2004 
roku zostały sporządzone zgodnie z zasadami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku  (Dz. U. 
Nr 121 poz. 591) z późn. zm. ( okres obrachunkowy rozpoczyna się od daty postanowienia sądu w sprawie 
przekształcenia SWISSMED Centrum Zdrowia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).  
 
Swissmed  Centrum Zdrowia S.A. jest jednostką, w skład której wchodzi jednostka organizacyjna Swissmed 
Centrum Zdrowia S.A. Oddział w Gdańsku – Operator Infrastruktury, sporządzająca samodzielnie sprawozdania 
finansowe. Zgodnie z art. 51 pkt 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości sprawozdania finansowe 
Spółki są łącznymi sprawozdaniami, będącymi sumą sprawozdań finansowych jednostki i jej oddziału.  
 
Łączne sprawozdania finansowe sporządza się wyłączając odpowiednio: 
 

5. aktywa i fundusze wydzielone, 
6. wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rachunki o podobnym charakterze  
7. przychody  i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostką a jej oddziałem, 
8. wynik finansowy operacji gospodarczych dokonywanych wewnątrz jednostki zawarty  w aktywach 

jednostki i jej oddziału  
 
W raporcie kwartalnym za okres od 12.12.2003 – 30.09.2004 przyjęto w danych za III kwartał 2004r. i danych 
porównywalnych kalkulacyjny wariant prezentacji rachunku zysków i strat. Poza tym,  nie ma istotnych różnic w 
zasadach stosowanej polityki rachunkowości , które zostały przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego za I 
kwartał 2004 roku w stosunku do zamieszczonego opisu w raporcie rocznym za 2003 rok oraz w raporcie 
półrocznym za okres od 12.12.2003 do 30.06.2004 roku. (opis  zamieszczono w prospekcie emisyjnym).  
 
Wysokość rezerw wg stanu na dzień 30.09.2004 przedstawia się następująco: 
- rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                                                 296 tys. 
- rezerwa na świadczenia rentowe, emerytalne, odprawy pośmiertne                                                           251 tys. 
- pozostałe rezerwy                                                                                                                                          30 tys. 
Aktywa z tytuły odroczonego podatku dochodowego                                                                                   800 tys. 
Odpis aktualizujący należności                                                                                                                      105 tys. 
 
 
1. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem 
najważniejszych zdarzeń ich dotyczących. 
 
Do istotnych dokonań Emitenta w III kwartale należy dopuszczenie akcji Spółki na mocy decyzji numer 
DSP/E/4110/22/36/2004 z dnia 10.08.2004 r. Komisji Papierów Wartościowych i Giełd do publicznego obrotu 
na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Oferta otwarta Akcji Serii C  rozpoczęła się 09.09.2004 
roku, a zakończyła 17.09.2004 roku.  Akcje Serii B w ramach oferty zamkniętej objęte zostały przez posiadaczy 
Obligacji, realizując przyznane im prawo do zamiany Obligacji na Akcje Serii B. Spółka wyemitowała 9.500 
Obligacji na okaziciela Serii A zamiennych na Akcje Serii B, o wartości nominalnej 1000 zł każda. Posiadacze 
Obligacji  mieli prawo do ich zamiany na Akcje Serii B w ten sposób , że na każdą  Obligację przypadały w 
wyniku zamiany 374 Akcje Serii B.   
Po dojściu emisji Akcji Serii C do skutku we wrześniu 2004 roku zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Emitenta z dnia 29.04.2004 roku zmiana treści dotychczasowego § 7 Statutu Spółki dotycząca  
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 8.728.000 zł do kwoty 13.811.262 zł została zgłoszona do 
Krajowego Rejestru Sądowego. 
Do niepowodzeń Emitenta w III kwartale 2004r. należy zaliczyć niezadowalające efekty realizacji Oferty 
Otwartej Akcji Serii C. Emitent zaoferował 3 500 000 akcji Serii C, w dwóch transzach: w Transzy Inwestorów 
Detalicznych (TID – 1 200 000 Akcji) i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych ( TII – 2 300 000 Akcji).  
 
Liczba przydzielonych akcji w rozliczeniu subskrypcji akcji Swissmed Centrum Zdrowia S.A., wyniosła 
131 499 w Transzy Inwestorów Detalicznych oraz 1 398 763 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, co 
stanowi sumę 1 530 262 akcji o wartości łącznej 4 284 536,40 złotych.  
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 2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mających znaczny wpływ na 
osiągnięte wyniki finansowe. 
 
Do czynników o nietypowym charakterze mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe należy 
wzrost wartości kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem kadr medycznych oraz kosztów związanych  
z pierwszym wyposażeniem  bloku operacyjnego składającego się z trzech sal operacyjnych, które zostały 
oddane do użytku pod koniec lipca 2004 roku.  
Dnia 1.10.2004 roku nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 8.728.000 zł  
o kwotę 1.530.262 zł (emisja Akcji Serii C) oraz dnia 25.10.2004 roku nastąpiła rejestracja kolejnego 
podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 3.553.000 zł ( emisja Akcji Serii B). Mając na uwadze zapisy 
artykułu 4 Ustawy o rachunkowości na dzień 30.09.2004 roku podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 
5.083.262 zł wykazano jako wzrost kapitału zapasowego. Nadwyżka wartości nominalnej Akcji Serii B nad 
wartością wg ceny zamiany wyniosła 5.947.000 zł. Nadwyżka wartości nominalnej Akcji Serii B nad wartością 
emisyjną wyniosła 2.754.471,60 zł. Obie kwoty powiększyły kapitał zapasowy na dzień 30.09.2004 roku.  
Koszty emisji Akcji Serii A i B poniesione w okresie od lipca do września 2004 pomniejszyły wartość kapitału 
zapasowego. Pod datą rejestracji zwiększenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym kwota 
5.083.262 zł zwiększy kapitał zakładowy poprzez storno zapisów zwiększających kapitał zapasowy.  
 
 
 
3. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono dane finansowe za III kwartał 2004, 
nie ujętych w tych danych, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe 
Emitenta. 
 
Po III kwartale 2004 roku nastąpiły następujące zdarzenia mające wpływ na przyszłe wyniki finansowe : 
- podpisanie przez Emitenta listu intencyjnego w sprawie współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym              
Allianz w zakresie realizacji programu ubezpieczeń zdrowotnych, 
- złożenie oferty  do Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenie w 2004 roku usług medycznych w zakresie 
lecznictwa zamkniętego, lecznictwa otwartego, w tym w zakresie porad specjalistycznych i podstawowej opieki 
zdrowotnej. 
 
 
4. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na 
dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych  w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników 
prognozowanych. 
 
Zarząd wcześniej nie publikował prognoz wyników na rok 2004.  
 
 
5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co 
najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. na 
dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, 
ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu  oraz wskazanie zmian  
w strukturze własności znaczących pakietów akcji Emitenta od przekazania poprzedniego raportu 
kwartalnego. 
 
Podmioty ( akcjonariusze ) dysponujący bezpośrednio i pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki 
 

 
 

 
Posiadacz akcji 

 
Seria 

 
Rodzaj akcji 

 
Liczba akcji 

Udział  
w kapitale 

zakładowym 
[%] 

Liczba głosów na 
Walnym 

Zgromadzeniu 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów na 

WZ 
[%] 

Bruno Hangartner A zwykłe imienne 8.594.000 62,22 8.594.000 62,22
Theo Frey East AG B zwykłe na okaziciela 1.683.000 12,19 1.683.000 12,19
Marek Alojzy Dochnal B zwykłe na okaziciela 1.496.000 10,83 1.496.000 10,83
OFE DOM C zwykłe na okaziciela 700.000 5,07 700.000 5,07
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6. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. lub uprawnień do 
nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące. 
 
 
Roman Walasiński - Prezes Zarządu Swissmed Centrum Zdrowia S.A. nabył w drodze publicznej subskrypcji 
Akcje Serii C.  
Spółka Theo Frey East AG – podmiot kontrolowany przez Bruno Hangartnera – przewodniczącego Rady 
Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A.   nabyła w wyniku konwersji Obligacji zamiennych Serii A Akcje 
Serii B. 
 
 
7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 
arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji odnośnie 
postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, 
którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. 
 
Brak postępowań toczących się przed sądem, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych 
Emitenta.  
 
 
8. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji  
z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji 
zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 
500.000 EUR – jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawierającymi na warunkach 
rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej 
działalności operacyjnej, prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną. 
 
Emitent w III kwartale 2004 roku nie dokonywał transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość 
przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 EUR – które nie były transakcjami typowymi  
i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter 
i warunki nie wynikały z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Emitenta. Emitent nie jest spółką 
dominującą, posiadającą spółki zależne. 
 
 
9. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub 
pożyczki lub udzielenia gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu 
jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% 
kapitałów własnych Emitenta. 
 
Emitent nie udzielił w III kwartale 2004 roku poręczeń kredytu lub pożyczki, ani nie udzielał gwarancji, których 
łączna wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych. 
 
 
10. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, 
finansowej, wyniku finansowego oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji 
zobowiązań Emitenta.  
 
W końcu września 2004 roku przystąpiono do realizacji programu aktywizacji kadr medycznych w zakresie 
prawidłowej obsługi pacjentów. Podpisano  list intencyjny z firmą szkoleniową w sprawie przeprowadzenia 
szkoleń kadry medycznej i administracyjnej w oparciu o środki funduszy unijnych.  
W porównaniu do stanu na koniec poprzedniego kwartału nie zaszły zmiany w schemacie organizacyjnym 
Emitenta. Po zakończeniu etapu rozruchu poszczególnych jednostek organizacyjnych szpitala i przychodni 
wzmożono działania w kierunku rozwoju systemu kontroli funkcjonalnej i instytucjonalnej w Spółce,  
w szczególności w dziedzinie kontroli czasu pracy, zużycia materiałów medycznych, korzystania z usług obcych 
w zakresie laboratorium, transportów medycznych, sterylizacji, utrzymania czystości. 
Spółka przystąpiła do restrukturyzacji bieżących zobowiązań wobec dostawców sprzętu radiologicznego, 
anestezjologicznego oraz innych urządzeń medycznych w celu ich zamiany na zobowiązania długoterminowe 
poprzez włączenie do finansowania poniesionych nakładów inwestycyjnych towarzystw leasingowych.  
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11. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki  
w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. 
 
Na początku września 2004 roku Spółka wygrała przetarg na zakup koroskopu, umożliwiającego począwszy od 
połowy listopada 2004 roku realizacje procedur kardiologicznych na rzecz pacjentów prywatnych jak też 
finansowanych ze środków NFZ.  
Spółka planuje podpisanie ponad 30  umów o współpracy z lekarzami działającymi w ramach prywatnych 
praktyk lekarskich w zakresie współkorzystania z infrastruktury szpitalnej. Ma to na celu zwiększenie 
przychodów począwszy od  IV kwartału 2004 roku. Sukcesywnie wprowadzane będą nowe procedury 
medyczne, co poprzez poszerzenie oferty szpitala znaleźć winno odbicie w  wynikach finansowych Emitenta.  
 



 ROZDZIAŁ X. – ZAŁĄCZNIKI 
 

 200

Rozdział X ZAŁĄCZNIKI 

X.1 Załącznik nr 1 – Odpis aktualny z KRS 
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Załącznik nr 2 – Uchwały o emisji papierów wartościowych i ich wprowadzeniu 
do publicznego o obrotu 

Emisja Akcji Serii D 
 

Uchwała numer 3/2005 

Zarządu SWISSMED S.A. z siedzibą w Gdańsku 

z dnia 27 kwietnia 2005 roku 

 

Na podstawie upoważnienia zawartego w § 7 ust. 3 Statutu SWISSMED S.A., Zarząd podejmuje 
uchwałę następującej treści: 

6. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 400.000 (słownie: 

czterysta tysięcy) złotych i nie większą niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) złotych w drodze 

emisji nie mniej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) i nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć 

milionów)  akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 

7. Akcje serii D będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2005 roku, tj. za rok obrotowy 

2005. 

8. Akcje serii D zostaną wprowadzone do publicznego obrotu i będą zaoferowane w drodze oferty 

publicznej.  

9. W interesie Spółki wyłącza się w całości akcjonariuszy Spółki od prawa poboru akcji emisji serii D. 

Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru: 

W celu prowadzenia działalności operacyjnej konieczne jest zasilenie kapitałowe Spółki. Dodatkowo w 
związku z profilem działalności, intencją spółki jest pozyskanie nowych inwestorów instytucjonalnych. 
Planowana emisja oraz wyłączenie prawa poboru uzasadnione jest koniecznością pozyskania 
środków finansowych dla Spółki od inwestorów niebędących dotychczas akcjonariuszami Spółki. 
Dotychczasowi akcjonariusze będą mogli nabywać akcje na zasadach ogólnych. 

Cena emisyjna akcji serii D zostanie ustalona przy uwzględnieniu poziomu kursu akcji Spółki w 
notowaniach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A w oparciu o prowadzone 
negocjacje z potencjalnymi inwestorami i wyniki procesu budowy „Księgi Popytu”, jeżeli będzie on 
przeprowadzony. 

10. Zarząd Spółki jest upoważniony do: 

4) określenia ceny emisyjnej akcji serii D; 

5) ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D 

6) ustalenia innych warunków przeprowadzenia oferty.  

Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej o uzyskanie zgód wymaganych przez Statut Spółki, w 
szczególności dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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 Załącznik nr 3 – Aktualny tekst statutu Spółki 
 
Ujednolicony tekst Statut Spółki przyjęty 12 stycznia 2005 roku uchwałą 7/2005 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
 

STATUT SWISSMED CENTRUM ZDROWIA  

SPÓŁKA AKCYJNA 

 

Postanowienia ogólne 

 

§1 
1. Stawający wymienieni w komparycji tego aktu oświadczają, że ustalają statut Spółki działającej pod 
firmą niżej wymienioną w następującym brzmieniu 
2. Założycielami Spółki są:   
1. THEO FREY AG Spółka Akcyjna prawa szwajcarskiego z siedzibą w Bernie, Szwajcaria,  
2. ROMAN RYSZARD WALASIŃSKI, zamieszkały w Gdańsku przy ulicy Telimeny nr 8; 
3. ANNA IRENA CHMIELECKA,   zamieszkała w Gdańsku przy ulicy Ks. Robaka 67,-  
4. KAROLINA CHMIELECKA zamieszkała w Gdańsku przy ulicy Ks. Robaka 67, 
5. MICHAŁ CHMIELECKI, zamieszkały w Gdańsku przy ulicy Ks. Robaka 67. 

§2 
1. Firma Spółki brzmi Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.   Spółka może używać nazwy 
skróconej Swissmed Centrum Zdrowia S.A 

2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

§3  
Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

§4  
Siedzibą Spółki jest miasto GDAŃSK. 

§5 
1. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą.  2. 
Spółka posiada oddział w Gdańsku i może otwierać dalsze oddziały w kraju i zagranicą. - 3. Spółka 
może tworzyć zakłady handlowe, produkcyjne, usługowe i uczestniczyć w innych spółkach w kraju i 
zagranicą.  
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.   

 
Przedmiot działania Spółki 

§6 
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:  
1. Ochrona zdrowia i opieka społeczna [PKD 85],  
2. Działalność wydawnicza [PKD 22.1],     
3. Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych [PKD --33.10],  
4. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie [PKD 51.1], 
5. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych [PKD 51.46], 
6. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów-- 
toaletowych [PKD 52.3],  
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7. Hotele i restauracje [PKD 55], 
8. Pozostałe pośrednictwo finansowe [PKD 65.2 
9. Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i z ubezpieczeniami [PKD 67],  
10. Obsługa nieruchomości [PKD 70],  
11. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń [PKD 71.34], 
12. Nauka [PKD 73], 
13. Szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia [PKD 80.4].  
14. Pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej [PKD 74] z wyjątkiem 
działalności prawniczej (74.14). 

 
 

Kapitał Spółki, akcje i akcjonariusze 

§7 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.811.262 złote (słownie: trzynaście milionów osiemset 
jedenaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote).  
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 13.811.262 (słownie: trzynaście milionów osiemset jedenaście 
tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) 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 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 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 zł (słownie: jeden milion pięćset 
trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote).  
3.Wysokość kapitału docelowego wynosi 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych). W granicach 
kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata 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.  
 
§8 
W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejnymi literami 
alfabetu. 

§9 
1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.  
2. W przypadku, gdy prawo nie stanowi inaczej, Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela 
na pisemny wniosek akcjonariusza. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest 
niedopuszczalna. 
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo 
pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała 
w sprawie emisji nie stanowi inaczej, 
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na 
okaziciela 
 
§10 
Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, 
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§11 
Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę, w 
sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

 
Organy Spółki 

§12 
Organami Spółki są: 
1. Zarząd Spółki,  
2. Rada Nadzorcza, 
3. Walne Zgromadzenie. 

 
§13 
1. Zarząd Spółki składa się z 1 lub 3 osób.  
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z tym, że pierwszy Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej 
powoływany jest na okres pięciu lat przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej, 
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.  
4. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością 
głosów pełnego składu Rady w obecności co najmniej 2/3 jej członków.---------  
5. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka 
Zarządu. 
6. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego 
Rady. 

  

§14 
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i 
pozasądowych.  
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub 
postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do 
kompetencji Zarządu. 
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 
4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a 
w szczególności: 

1. ustanowienie i odwołanie prokury, 
2. udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli, 
3. zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, 
4. przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,  
5.  zaciąganie kredytów i pożyczek,  
6. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej. 

  

§15 
W przypadku powołania Zarządu trzyosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu 
Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj pozostali Członkowie Zarządu 
łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem. 

  

§16 
1. Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu są zawierane w imieniu Spółki przez 
upoważnionego przez Radę Nadzorczą jej członka, 
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2. Inne, niż określone w ust. 1 czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane 
są w tym samym trybie, 
3. Wyznaczony członek Rady Nadzorczej reprezentuje także Spółkę w sporach z Członkami Zarządu. 
4. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, 
ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako 
członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako 
członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku 
posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do 
powoływania co najmniej jednego członka zarządu. 
 
§17 
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków.  
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata, 
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, 
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej, 
którzy kończą kadencję mogą być ponownie wybierani.  
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka 
Rady Nadzorczej, 
6. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie, 
 
 

§18 
1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w kadencji wybiera ze swego grona, w 
głosowaniu tajnym, członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W razie zaistniałej potrzeby, na swym najbliższym posiedzeniu, 
Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów uzupełniających, 
2. Zwołania Rady Nadzorczej mogą żądać Zarząd lub członek Rady Nadzorczej, podając 
proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 
dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku listem poleconym. Jeżeli przewodniczący Rady 
Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w powyższym trybie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, 
podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad, 
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Gdańsku lub na sesjach wyjazdowych. Członkowie 
Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o miejscu odbycia posiedzenia w zawiadomieniu o 
planowanym posiedzeniu. 
4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, przy 
czym przez zwykłą większość głosów rozumie się większą liczbę głosów za niż przeciw. W razie 
równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Regulamin Rady Nadzorczej określi 
zasady i warunki podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. 
7. Członkowie Zarządu lub prokurent biorą udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem 
doradczym, chyba że Rada postanowi inaczej. 
8. Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.  

§19 
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 
działalności. 
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:  
a. ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,   
b. powoływanie Członków Zarządu, 
c. zawieszanie w czynnościach i odwoływanie, Członków Zarządu, 
d. delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, 
który nie może sprawować swoich czynności,  
e. udzielanie zgody na tworzenie oddziałów na wniosek Zarządu,  
f. udzielanie na wniosek Zarządu zgody na zbycie i nabycie składników majątku trwałego o wartości 
przekraczającej 1/5 części kapitału zakładowego,  
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g. ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze 
stanem faktycznym,  
h. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału 
zysku albo pokrycia straty,   
i. składnie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań dokumentów 
finansowych i sprawozdawczych Spółki, 
j. opiniowanie strategicznych planów wieloletnich,  
k. opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych. 
3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 wymaga 
uzasadnienia. 

§20 
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno 
się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:  
1. z własnej inicjatywy,   
2. na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,  
3. na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą 
kapitału zakładowego, 
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy 
powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. 
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie:  
a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym 
terminie,  
b) jeżeli zwołanie uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 
terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą, 

 
§21 
1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez 
pełnomocników. 
2. Na Walnym Zgromadzeniu niezwłocznie po wyborze przewodniczącego zostaje sporządzona lista 
obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które 
każdy z nich przedstawia i służących im głosów. Lista powinna być podpisana przez 
przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia. 
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, 
z zastrzeżeniem art. 404 § 1 k.s.h.  
4. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.  
5. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą 
kapitału zakładowego mogą żądać na piśmie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
najbliższego Walnego Zgromadzenia.  
6. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć na piśmie do Zarządu 
najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. 

§22 
Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku lub w Warszawie. 

§23 
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po 
czym spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się 
Przewodniczącego Zgromadzenia. 

§24 
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności: 
1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z 
wykonania przez nich obowiązków,  
2. podział zysku lub pokrycie strat,   
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3. zmiana przedmiotu działalności Spółki, 
4. zmiana Statutu Spółki, 
5. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 
6. połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, 
7. rozwiązanie i likwidacja Spółki, 
8. określenie dnia, w którym akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym dywidenda 
będzie wypłacana, 
9. emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje, 
10. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz 
ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,   
11. rozpatrywanie wszelkich innych spraw postawionych na porządku obrad przez Zarząd, Radę 
Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dziesiątą kapitału 
akcyjnego.  
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, chyba że 
przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają zachowania innej większości głosów dla podjęcia 
określonych uchwał. 
3. Głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są jawne. 
4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz 
spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również we wszelkich sprawach osobowych. 
5. Zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego 
Zgromadzenia i jest zastrzeżone do kompetencji Zarządu. 

Gospodarka finansowa i rachunkowość Spółki 

§25 
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy spółki akcyjnej kończy się 
dnia 31 grudnia 2004 roku, 
 
§26 
Spółka tworzy następujące kapitały własne: 

1.kapitał zakładowy, 
2. kapitał zapasowy: 
- z zysku za dany rok obrotowy w wysokości 8 (osiem) procent aż do momentu, gdy nie osiągnie co 
najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego,  
-  z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej a pozostałej po pokryciu 
kosztów emisji akcji,  
- z podziału zysku ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość,  
- z innych tytułów przewidzianych prawem. 
3. kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów.  
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 

 §27 
Spółka zamieszcza wymagane przez prawo ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 

§28 
Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym statutem Spółki, których nie można 
rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy 
Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zgodnie z jego Regulaminem. 
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Załącznik nr 4 – Opinie Zarządu uzasadniające wyłączenie prawa poboru 

Emisja Akcji Serii D 
 

„Opinia Zarządu zawierająca uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii D 

 

Opinia Zarządu jest tożsama w treści z uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru w podjętej uchwale o 
podwyższeniu kapitału zakładowego. 

Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru: 

 

W celu prowadzenia działalności operacyjnej konieczne jest zasilenie kapitałowe Spółki. Dodatkowo w 
związku z profilem działalności, intencją spółki jest pozyskanie nowych inwestorów instytucjonalnych. 
Planowana emisja oraz wyłączenie prawa poboru uzasadnione jest koniecznością pozyskania 
środków finansowych dla Spółki od inwestorów niebędących dotychczas akcjonariuszami Spółki. 
Dotychczasowi akcjonariusze będą mogli nabywać akcje na zasadach ogólnych. 

Cena emisyjna akcji serii D zostanie ustalona przy uwzględnieniu poziomu kursu akcji Spółki w 
notowaniach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A w oparciu o prowadzone 
negocjacje z potencjalnymi inwestorami i wyniki procesu budowy „Księgi Popytu”, jeżeli będzie on 
przeprowadzony. 
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Załącznik nr 5 - Lista POK przyjmujących zapisy na Akcje Serii D 
 
1. Dom Maklerski POLONIA NET S.A. 
 

Lp. MIEJSCOWOŚĆ KOD ADRES POK 
1 Kraków 31-019 Ul. Floriańska 55 
2 Warszawa 00-363 Ul. Nowy Świat 54/56 

 
 
2. ING SECURITIES S.A. 
 
 

Lp. MIEJSCOWOŚĆ KOD ADRES POK 
1 BEŁCHATÓW 97-400 Wojska Polskiego 73 
2 BIELSKO-BIAŁA 43-301 Pl.Chrobrego 1 
3 CIESZYN 43-400 Mennicza 1 
4 CZĘSTOCHOWA 42-200 Al. N.M.P. 34 
5 GLIWICE 44-101 Górnych Wałów 14 
6 KATOWICE 40-086 Sokolska 34 
7 KIELCE 25-953 Staszica 3 
8 KRAKÓW 31-020 Św. Tomasza 20 
9 OPOLE 45-061 Katowicka 55 

10 RYBNIK 44-201 Wieniawskiego 3 
11 SKIERNIEWICE 96-100 Mszczonowska 33/35 
12 SOSNOWIEC 41-200 Małachowskiego 7 
13 TARNOWSKIE G. 42-600 Sobieskiego 3 
14 WARSZAWA 00-499 Pl.Trzech Krzyży 10/14 
15 WODZISŁAW ŚL. 44-301 Kubsza 27 
16 WROCŁAW 50-121 Szewska 72 
17  ZABRZE 41-800 Wolności 339 
18  ZAWIERCIE 42-400 Leśna 6 
19  ŻORY 44-240 Bankowa 4 
20 Punkt przyjmowania zleceń w Oddziale 

ING BSK S.A.  
61-823 
Poznań 

ul. Piekary 7 

21 Punkt przyjmowania zleceń w Oddziale 
ING BSK S.A. 

70-215 
Szczecin 

ul. 3-go Maja 30 

22 Punkt przyjmowania zleceń w BM 
NORDEA 

00-854 
Warszawa 

Al. Jana Pawła II 25 
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Załącznik nr 6 – Definicje i objaśnienia skrótów 

Akcje Oferowane,  Akcje Serii D Oznacza akcje zwykłe na okaziciela serii D Emitenta o wartości 
nominalnej 1,00 zł każda 

Akcje Serii A Oznacza akcje zwykłe imienne serii A o wartości nominalnej 1,00 
zł każda 

Akcje Serii B Oznacza akcje zwykłe na okaziciela serii B Emitenta o wartości 
nominalnej 1,00 zł każda 

Akcje Serii C Oznacza akcje zwykłe na okaziciela serii C Emitenta o wartości 
nominalnej 1,00 zł każda 

BKCH Branżowa Kasa Chorych 

Cena Emisyjna 
Cena emisyjna akcji serii D, która zostanie ustalona w trakcie 
dokonywania wstępnego przydziału Akcji Serii D za 
pośrednictwem systemu informatycznego Giełdy 

Cena Maksymalna  Górny limit Przedziału Cenowego; Cena, po której będą 
subskrybowane Akcje Serii D w TID 

Deklaracje, Deklaracje zainteresowania nabyciem 
Akcji Serii C, Deklaracje zainteresowania nabyciem 

Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Serii C w Transzy 
Inwestorów Instytucjonalnych składane w czasie budowania Księgi 
Popytu 

EUR, EURO Euro - jednostka monetarna Unii Europejskiej 

Emitent, Spółka, Swissmed, Swissmed S.A. Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Gdańsku 

GPW, Giełda  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

KDPW, KDPW S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 

Komisja, KPWiG Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 

Kodeks Cywilny, K.c. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, 
poz. 93, z późn. zm.) 

Kodeks Spółek Handlowych, K.S.H., K.s.h Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych 
(Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

MOŚZNiL Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa, obecnie Ministerstwo Środowiska 

NWZA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusyz Swissmed 
Centrum Zdrowia S.A. 

NBP  Narodowy Bank Polski 

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia 

NZOZ dla Szkół Wyższych  
Niezależny Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w 
Gdańsku, w ramach którego Emitent oferował wybrane usługi 
medyczne w okresie od 6 czerwca 2001 r. do marca 2004 r. 

Obligacje  
9.500 obligacji Spółki serii A, wyemitowanych na podstawie 
uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 15 stycznia 2004 r., o 
wartości nominalnej 1000 zł., zamiennych na Akcje Serii B 

Obligatariusz Posiadacz Obligacji na okaziciela serii A Spółki Swissmed S.A., o 
wartości nominalnej 1 000 zł każda 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development - 
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
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Oferujący, DM POLONIA NET S.A. Dom Maklerski POLONIA NET S.A.  z siedzibą w Krakowie, 
podmiot oferujący w niniejszym prospekcie 

Operator Infrastruktury 
wydzielony w ramach struktur organizacyjnych Emitenta oddział 
osoby prawnej prowadzący działalność polegającą na budowie i 
eksploatacji obiektów związanych z ochroną zdrowia.  

Operator Medyczny prowadzi działalność w zakresie lecznictwa otwartego i lecznictwa 
szpitalnego 

Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 
nr 137, poz. 926 z późn. zm.) 

PDA, Prawa Do Akcji 
Zbywalne prawo majątkowe, mające charakter papieru 
wartościowego w rozumieniu art. 3 Ustawy Prawo o Publicznym 
Obrocie Papierami Wartościowymi 

PKB Produkt Krajowy Brutto 

PLN, zł., złoty Złoty – jednostka monetarna Rzeczpospolitej Polskiej 

POK DM POLONIA NET S.A. Punkt Obsługi Klientów DM POLONIA NET S.A. wyznaczony dla 
subskrypcji serii D 

POZ Podstawowa opieka zdrowotna 

Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity; 
Dz. U. z 2002, r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) 

Prawo Dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, 
poz. 1178) 

Prawo o Publicznym Obrocie. Prawo o P.O.P.W., 
Ustawa 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie 
papierami wartościowymi (tekst jednolity; Dz. U. z 2002 r., Nr 49, 
poz. 447) 

PRKCH Pomorska Regionalna Kasa Chorych 

Prospekt, Prospekt Emisyjny 
Niniejszy, jedynie prawnie wiążący dokument, sporządzony 
zgodnie z Rozporządzeniem o Prospekcie, zawierający informacje 
o Ofercie i Spółce 

Prospekt Udostępniony 
Prospekt Emitenta zatwierdzony przez KPWiG na mocy którego 
wprowadzono Akcje Serii A, B i C Emitenta oraz przeprowadzono 
publiczną ofertę Akcji Serii B i C. 

Przedział Cenowy  Przedział, w ramach którego przyjmowane będą zapisy na Akcje 
Serii D 

Publiczna Oferta Akcji, Oferta objęcia 5.000.000 sztuk akcji serii D 

Rada Giełdy Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka 
Akcyjna 

Rada Nadzorcza, RN  Rada Nadzorcza Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 

Regulamin GPW, Regulamin Giełdy Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Rozporządzenie o Prospekcie  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. .w 
sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać 
prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. Nr 186 poz.1921 
zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 50 poz. 464)  

Rozporządzenie o Raportach  
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w 
sprawie zakresu, trybu, formy i terminów dostarczania informacji 
przez niektóre podmioty prowadzące działalność maklerską oraz 
rachunki papierów wartościowych  (Dz. U. Nr 71, poz. 639) 

RTG rentgenografia 

Statut, Statut Emitenta  Statut Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Gdańsku 

Szpital  Szpital kliniczny znajdujący się w posiadaniu Emitenta, 
zlokalizowany w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44.  



 ROZDZIAŁ X. – ZAŁĄCZNIKI 
 

 218

TK tomografia komputerowa 

Transza Instytucjonalna 
Transza wydzielona w ramach publicznej subskrypcji 
przeznaczona do zapisywania się na Akcje Serii D dla Inwestorów 
składających zapisy powyżej ………… sztuk 

Transza Indywidualna 
Transza wydzielona w ramach publicznej subskrypcji 
przeznaczona do zapisywania się na Akcje Serii D dla Inwestorów 
składających zapisy od 1 akcji do …..000.000 sztuk 

USG Ultrasonografia, metoda diagnostyczna narządów wewnętrznych 
za pomocą fal ultradźwiękowych 

Ustawa o KRS Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r ., Nr 17, poz. 209 z późn. zm.) 

Ustawa o Obligacjach Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2001, Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.) 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 86, poz. 804, z 
późn. zm.)  

Ustawa o Opłacie Skarbowej Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 
86, poz. 960 z późn. zm.) 

Ustawa o podatku dochodowym od Osób 
Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) 

Ustawa o podatku dochodowym od Osób Prawnych Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 
cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959, z późn. zm.).  

Ustawa o Przeciwdziałaniu Praktykom 
Monopolistycznym 

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319) 

Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 
jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) 

Ustawa o Obligacjach Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) 

VAT Podatek od towarów i usług 

WZA, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia 
S.A. w Gdańsku  

Zarząd, Zarząd Spółki Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku 

Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

ZOZ Zakład Opieki Zdrowotnej 
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Załącznik nr 7 – Formularz zapisu na akcje 
 
 

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SERII D SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A.  
Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela Serii D Swissmed Centrum Zdrowia S.A. o wartości nominalnej 
1,00 złotych każda. Podstawę prawną emisji Akcji Serii D stanowią przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała NWZA 
Spółki nr 3/2005 z dnia 12 stycznia 2005 roku oraz postanowienia Statutu, w szczególności postanowienia § 7 ust. 3 
zawierające upoważnienie dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego. 
Organem decyzyjnym w sprawie emisji Akcji Serii D i ich wprowadzenia do obrotu publicznego jest Zarząd, który na podstawie 
uchwały z dnia 28 kwietnia 2004 roku podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D w 
granicach kapitału docelowego oznaczonego w Statucie. Akcje Serii D przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych 
w prospekcie emisyjnym akcji zwykłych na okaziciela spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A (Prospekt) i niniejszym formularzu. 

 
 
1. Zapis w Transzy:   Indywidualnej |_|   Instytucjonalnej |_| 
 
2. Imię i Nazwisko / Firma: ..........................................................................................................................................................., 
 
3. Adres zamieszkania / Siedziba: ..............................................................................................................................................., 

(miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku, nr lokalu) 
 
4. PESEL/REGON lub inny numer identyfikacyjny (numer rejestru właściwego dla kraju pochodzenia w przypadku 

zagranicznych osób prawnych  ................................................................................................................................................, 

5. Nr dowodu osobistego/paszportu (w przypadku osób zagranicznych)* .................................................................................., 
(seria i numer) 

 

6. Adres do korespondencji .........................................................................................................................................................., 
(miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku, nr lokalu) 

 
 Faks:.....................................................................................................,  Telefon :................................................................, 

   (podanie nr faksu jest obowiązkowe dla Transzy Instytucjonalnej)                       (podanie nr telefonu nie jest obowiązkowe) 

7. Status dewizowy:   osoba krajowa |_|   osoba zagraniczna |_| 
 
8. Liczba Akcji Serii D objętych zapisem: ......................................, słownie: ..............................................................................., 
 
9. Maksymalna akceptowana cena emisyjna jednej Akcji Serii D: ...........................................zł, 
 
10. Kwota wpłaty na Akcje Serii D..................................................., słownie: ................................................................................, 
 
11. Ewentualny zwrot środków nastąpi :  
|_|   gotówką w POK, w którym złożono zapis  
|_|   przelewem na rachunek Inwestora: właściciel rachunku:...................................................................................................., 
nr rachunku ..............................................................................................,w banku/domu maklerskim ............................................, 

12. Przydzielone Inwestorowi Akcje Serii D zostaną zapisane automatycznie na rachunku papierów wartościowych, z którego 
realizowane jest niniejsze zlecenie nabycia Akcji Serii D 

 
Uwaga: Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia niniejszego 
formularza zapisu na Akcje Serii D ponosi Inwestor . 
Oświadczenie Subskrybenta: Ja niżej podpisany, oświadczam, że: 

• zapoznałem się z treścią Prospektu i akceptuję warunki Oferty Publicznej tam opisane oraz zapoznałem 
się i akceptuję brzmienie Statutu Spółki, 

• zgadzam się na przydzielenie mi mniejszej liczby Akcji Serii D niż objęta niniejszym zapisem lub 
nieprzydzielenie ich w ogóle, zgodnie z zasadami przydziału opisanymi w Prospekcie,  

• jestem świadomy, że złożenie niniejszego zapisu na Akcje Serii D w ramach Transzy Instytucjonalnej 
jest równoznaczne z zaciągnięciem zobowiązania opłacenia tego zapisu we wskazanym terminie na 
wezwanie podmiotu przyjmującego zapis  

• wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia Oferty Publicznej, 

 
 
 
 

Data i podpis Subskrybenta  Data przyjęcia, pieczęć adresowa podmiotu w którym składany jest 
zapis oraz podpis i pieczęć przyjmującego zapis 
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Załącznik nr 8 – Uchwała o wyłączeniu prawa poboru 
 

 
 
 

Uchwała nr 1/2005 

Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej SWISSMED 

z dnia 26 kwietnia 2005 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru w stosunku do 5.000.000 akcji serii D 

 

Podjęta w trybie pisemnego głosowania określonym w § 18 ust 5 Statutu Spółki. 

 

1. Na podstawie wniosku Zarządu, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na wyłączenie w całości prawa poboru 

w stosunku do emisji akcji serii D w liczbie 5.000.000 sztuk, emitowanych na podstawie uchwały 

Zarządu, w ramach kapitału docelowego. 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wyrażam zgodę na treść uchwały i tryb jej podjęcia w drodze pisemnego głosowania bez zachowania 

terminu zwołania określonego w § 18 ust 5 Statutu Spółki . 
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