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RAPORT BIEŻĄCY NR 23/2010                                
Przekroczenie 5%  w ogólnej liczbie głosów przez TF Holding AG oraz zmiana stanu posiadania 

akcji przez Głównego Akcjonariusza  

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu dzisiejszym, 

tj. 14 czerwca 2010 roku, otrzymał: 

1) zawiadomienie od spółki prawa szwajcarskiego TF Holding AG z siedzibą w Bernie („TF 

Holding AG”) złożone na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, 

2) zawiadomienie od Pana Bruno Hangartnera, jako osoby zarządzającej TF Holding AG, w 

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

finansowymi, 

3) zawiadomienie od Pana Bruno Hangartnera, jako Głównego Akcjonariusza Spółki oraz 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta („Akcjonariusz”), złożone na podstawie art. 69 

ust. 2 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. 

Na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w pkt 1) TF Holding AG powiadomił Emitenta, iż 

w konsekwencji podjęcia przez KDPW uchwały o rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii I, 

na jego rachunku inwestycyjnym zostało zarejestrowanych w dniu 11 czerwca 2010 r. 2.000.000 

(dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I, przez co TF Holding AG przekroczył próg 5% 

w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Emitenta. Akcje serii I zostały nabyte na 

podstawie posiadanych przez TF Holding AG 2.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii B.  

Przed zmianą udziału, TF Holding AG posiadał 2.012.071 akcji Emitenta, co stanowiło 3,91% w 

kapitale zakładowym oraz posiadał 2.012.071 głosów z tych akcji, co stanowiło 3,91 % w ogólnej 

liczbie głosów. Po podwyższeniu kapitału zakładowego TF Holding AG posiada 4.012.071 akcji 

Emitenta, co stanowi 6,57 % w kapitale zakładowym oraz posiada 4.012.071 głosów z tych akcji, 

co stanowi 6,57 % w ogólnej liczbie głosów. 

 

 



Na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w pkt 2) Akcjonariusz poinformował Emitenta o 

nabyciu przez TF Holding AG w dniu 11 czerwca 2010 r., poza rynkiem regulowanym, 2.000.000 

(dwóch milionów) sztuk akcji Emitenta serii I po cenie 1,86 zł za jedną akcję, na podstawie 

warrantów subskrypcyjnych serii B. 

Ponadto, na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3) Akcjonariusz poinformował 

Emitenta, iż w konsekwencji podjęcia przez KDPW w dniu 11 czerwca 2010 r. uchwały o 

rejestracji 9.583.400 (dziewięciu milionów pięciuset osiemdziesięciu trzech tysięcy czterystu) 

akcji Emitenta, w tym: 9.000.000 (dziewięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz 

583.400 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii H, uległ 

obniżeniu jego udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Emitenta o 7,43%.  

Przed zmianą udziału, Akcjonariusz posiadał 24.901.305 akcji Emitenta, co stanowiło 48,40 % w 

kapitale zakładowym oraz posiadał 24.901.305 głosów z tych akcji, co stanowiło 48,40 % w 

ogólnej liczbie głosów. Po podwyższeniu kapitału zakładowego, Akcjonariusz posiada 25.004.185 

akcji Emitenta, co stanowi 40,97 % w kapitale zakładowym oraz posiada 25.004.185 głosów z 

tych akcji, co stanowi 40,97 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta. 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 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 (Dz.U.05 Nr 184 poz. 1539). 

 

 


