Gdańsk, dnia 18 marca 2014 roku.

Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
ul. Wileńska 44
80-215 Gdańsk
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Polska Agencja Prasowa S.A.
RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2014
Informacja o niestosowaniu niektórych zasad ładu korporacyjnego
Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („Emitent”, „Spółka”) zgodnie z § 10 Zasad
przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na
rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów
dłużnych instrumentów, które uzyskały autoryzację przez Catalyst oraz przekazywania przez
spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
wprowadzonych uchwałą nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. z dnia 20.05.2011 r. (z póź. zm.) informuje o podłączeniu się Spółki do
systemu Elektroniczna Baza Informacji (EBI) w trybie "CORPORATE GOVERNANCErynek regulowany".
W wykonaniu obowiązku określonego w § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A., Emitent informuje, że nie są stosowane w sposób trwały
lub są naruszane incydentalnie następujące zasady ładu korporacyjnego, zawarte w
dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjętym Uchwałą Rady Giełdy
Nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku (z póź. zm.) („DPSN”).
Zasada zawarta w części II pkt 1.5 DPSN.
Emitent nie zamieszcza na swojej stronie internetowej udostępnionych Spółce uzasadnień
kandydatur zgłaszanych do rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi. Przedkładane
Spółce uzasadnienia kandydatur wraz z życiorysami zawodowymi, prezentowane są podczas
obrad walnego zgromadzenia. Powyższa zasada nie jest stosowana, albowiem Spółka
incydentalnie otrzymuje uzasadnienia kandydatur wraz z życiorysami, jak również
incydentalnie występuje sytuacja, gdy na jedno stanowisko jest więcej niż jedna kandydatura.
Emitent nie wyklucza możliwości przyjęcia do stosowania powyższej zasady.
Zasada zawarta w części II pkt 1.9a DPSN.
Emitent nie zamieszcza na swojej stronie internetowej zapisu, w formie audio lub wideo,
przebiegu obrad walnego zgromadzenia z powodu braku możliwości technicznych, które
pozwalałyby zrealizować tę zasadę na poziomie zapewniającym odpowiednią jakość i poziom
nagrania. Spółka zamierza podjąć działania mające na celu umożliwienie zapisu obrad
walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, oraz jego zamieszczenie na stronie
internetowej.

Zasada zawarta w części II pkt. 2 DPSN.
Spółka prowadzi stronę internetową w języku polskim, angielskim oraz rosyjskim. Emitent
nie zapewnia jednak funkcjonowania korporacyjnej strony internetowej w języku angielskim
w pełnym zakresie wskazanym w części II. pkt 1 DPSN z uwagi na wysokie koszty usług z
tym związanych.
Zasada zawarta w części IV pkt. 10 DPSN.
Spółka nie zapewnia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad
walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji w czasie
rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego
zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. Statut Spółki oraz Regulamin
Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. nie
przewidują możliwości udziału akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej. Brak możliwości technicznych i wysokie koszty jakie
wiążą się ze sprostaniem powyższej zasadzie, również stanowią uzasadnienie niestosowania
tej zasady w sposób trwały. W miarę rozbudowy swojej sieci internetowej oraz wzrostu
zainteresowania akcjonariuszy możliwością uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka rozważy możliwość
zastosowania przedmiotowej zasady.
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Prezes Zarządu
Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. oraz § 10 Zasad przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez
emitentów dłużnych instrumentów, które uzyskały autoryzację przez Catalyst oraz
przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu
korporacyjnego, wprowadzonych uchwałą nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20.05.2011 r.

