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RAPORT BIEŻĄCY NR 38/2010  

NWZ 26.11.2010 r. - akcjonariusze 5%  

 

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

podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 

listopada 2010 roku do zakończenia głosowania nad uchwałą nr 5 w sprawie powołania Pana 

Mariusza Jagodzińskiego na członka Rady Nadzorczej reprezentowane było 57,17% kapitału 

zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 34.890.846), natomiast po podjęciu w/w 

uchwały nr 5 reprezentowane było 57,21% kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów 

wynosiła 34.913.179)  

 

Do zakończenia głosowania nad uchwałą nr 5, próg 5% głosów (1.744.543 głosów) 

przekroczyli następujący akcjonariusze:  

 

• Pan Bruno Hangartner, który wykonywał prawo głosu z 25.004.185 akcji, co dawało 

71,66% ogólnej liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 

stanowi 40,97% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta, 

• Theo Frey East AG, która to spółka wykonywała prawo głosu z 4.874.226 akcji, co 

dawało 13,97% ogólnej liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu i stanowi 7,99% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym 

Emitenta, 

• TF Holding AG, która to spółka wykonywała prawo głosu z 4.012.071 akcji, co 

dawało 11,50% ogólnej liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu i stanowi 6,57% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym 

Emitenta. 

 

 

 

 



Po podjęciu uchwały nr 5, próg 5% głosów (1.745.659 głosów) przekroczyli następujący 

akcjonariusze: 

 

• Pan Bruno Hangartner, który wykonywał prawo głosu z 25.004.185 akcji, co dawało 

71,62% ogólnej liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 

stanowi 40,97% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta, 

• Theo Frey East AG, która to spółka wykonywała prawo głosu z 4.874.226 akcji, co 

dawało 13,96% ogólnej liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu i stanowi 7,99% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym 

Emitenta, 

• TF Holding AG, która to spółka wykonywała prawo głosu z 4.012.071 akcji, co 

dawało 11,49% ogólnej liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu i stanowi 6,57% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym 

Emitenta. 

 

 

Podpis: Roman Walasiński 

 

 

Prezes Zarządu 

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 j.t.) 

 


