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RAPORT BIEŻĄCY NR 31/2010 

Zmiana znaczącej umowy – Kontrakt z NFZ na 2010 rok  

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 

dzisiejszym następujących aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w 

Gdańsku: 

 

1. aneksu nr 2/2010 z dnia 12.08.2010 r. do umowy nr 11/000102/ASDK/08/10 o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne 

świadczenia diagnostyczne kosztochłonne). 

Na mocy postanowień § 1 w/w aneksu wysokość zobowiązania NFZ wobec Emitenta z tytułu 

realizacji ww. umowy w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 30.06.2010 r. uległa 

zwiększeniu o kwotę 21.744,46 zł i wynosi 766.836,16 zł (siedemset sześćdziesiąt sześć 

tysięcy osiemset trzydzieści sześć zł 42/00). 

 

2. aneksu nr 3/2010 z dnia 12.08.2010 r. do umowy nr 11/000102/AOS/08/10 o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna. 

Zgodnie z § 1 w/w aneksu wysokość zobowiązania NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji 

ww. umowy w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 30.06.2010 r. została zwiększona o 

kwotę 16.794,02 zł i wynosi 567.238,42zł (pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście 

trzydzieści osiem zł 42/00). 

 

W związku z powyższym łączna wartość dotychczas zawartych umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2010 wynosi obecnie 26.835.925,48 zł (dwadzieścia sześć 

milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć zł 48/00). 

Roman Walasiński - Prezes Zarządu 

 

Podpis: Roman Walasiński 

 

Prezes Zarządu 

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w 

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa 

państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) 


