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RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2009  
Uzupełnienie raportu okresowego za IV kwartał 2008 roku. 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") przekazuje 

uzupełnienie do skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2008 roku do części 

„Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego grupy kapitałowej Swissmed” w zakresie zestawienie stanu posiadania akcji 

Emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta, 

zgodnie z posiadanymi przez Emitenta informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego 

raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od 

przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób: 

  

Na dzień przekazywania raportu okresowego za IV kwartał 2008 roku:  

1. Pan Roman Walasiński (Prezes Zarządu) posiadał 400.364 akcji Emitenta. W okresie 

od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego stan posiadania akcji Emitenta 

przez Pana Romana Walasińskiego nie uległ zmianie. 

2. Pan Bruno Hangartner (Przewodniczący Rady Nadzorczej) posiadał 24.064.380 akcji 

Emitenta. W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego stan 

posiadania akcji Emitenta przez Pana Bruno Hangartnera nie uległ zmianie. 

3. Pan Zbigniew Gruca (Członek Rady Nadzorczej) posiadał 168 akcji Emitenta. W 

okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego stan posiadania akcji 

Emitenta przez Pana Zbigniewa Grucę nie uległ zmianie. 

 

Według informacji będących w posiadaniu Spółki w okresie od przekazania poprzedniego 

raportu kwartalnego nastąpiła zmiana w stanie posiadania akcji Spółki przez Pana Pawła 

Sobkiewicza (Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej). Dnia 27 października 2008 roku 

Pan Paweł Sobkiewicz nabył 1.000 sztuk akcji Spółki po cenie 0,57 zł za jedną akcję w trybie 

transakcji sesyjnej zwykłej na rynku regulowanym GPW oraz w dniu 30 października 2008 

roku  nabył  1.000  sztuk  akcji  Spółki  po  cenie  0,64 zł  za  jedną  akcję  w  trybie transakcji  

sesyjnej  zwykłej na rynku regulowanym GPW.  W  konsekwencji  powyższych transakcji, na  

dzień przekazywania raportu okresowego za IV kwartał 2008 roku Pan Paweł Sobkiewicz 

posiadał 2.000 akcji Emitenta. O zmianie stanu posiadania akcji Spółki przez 



Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 

1/2009 z dnia 06.01.2009 r. 

 

 

 

Podpis: Roman Walasiński 

 

 

Prezes Zarządu 

 

 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 


