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RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2009  
Transakcje nabycia / sprzedaży akcji przez TF Holding AG 

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w 

dniu dzisiejszym, tj. 24 marca 2009 roku, otrzymał zawiadomienie od spółki prawa 

szwajcarskiego TF Holding AG z siedzibą w Bernie, Szwajcaria, złożone na podstawie oraz 

art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych, o nabyciu w dniu 20 marca 2009 roku 3.012.071 (trzy miliony 

dwanaście tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G. Akcje Emitenta 

zostały nabyte na podstawie umowy objęcia akcji zawartej w Gdańsku dnia 20 lutego 2009 

roku, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2009 oraz postanowienia Sądu 

Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego z dnia 20 marca 2009 roku w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki. Nabyte przez TF Holding AG akcje stanowią 5,85% kapitału 

zakładowego Emitenta oraz 5,85% ogólnej liczby głosów wynikających ze wszystkich 

wyemitowanych akcji (tj. 51.443.834). W dniu 20 marca 2009 roku liczba głosów wynikająca 

z wszystkich posiadanych przez TF Holding AG akcji Emitenta wynosiła 3.012.071. TF 

Holding AG przed opisaną powyżej transakcją nabycia 3.012.071 akcji, nie posiadał żadnych 

akcji Emitenta.  

 

Jednocześnie, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, TF Holding AG poinformował w dniu 

dzisiejszym Emitenta, iż na podstawie dwóch umów sprzedaży akcji Swissmed Centrum 

Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku zawartych w dniu 25 lutego 2009 roku TF Holding AG 

sprzedał łącznie 1.000.000 akcji Emitenta. Postanowienia w/w umów sprzedaży akcji weszły 

w życie z dniem 20 marca 2009 roku, tj. z dniem rejestracji przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia 

kapitału zakładowego Emitenta. W wyniku dokonanej transakcji zbycia akcji, na dzień 

złożenia niniejszego zawiadomienia TF Holding AG posiada 2.012.071 (dwa miliony 

dwanaście tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G Emitenta, co 

stanowi 3,91% ogólnej liczby głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji (tj. 

51.443.834) oraz 3,91% kapitału zakładowego Spółki. Liczba głosów wynikająca z 

wszystkich posiadanym przez TF Holding AG akcji wynosi 2.012.071. 



Ponadto Pan Bruno Hangartner (Główny Akcjonariusz Spółki oraz Przewodniczący Rady 

Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A.) jako osoba zarządzająca TF Holding AG, na 

podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi przekazała Emitentowi w dniu dzisiejszym informacje o powyżej opisanych 

transakcjach.  

 

PODPIS:    Roman Walasiński 

                   Prezes Zarządu 

Podstawa prawna: art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi oraz art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 


