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RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2011 
Wydzielenie księgi wieczystej i wpis hipotek na nieruchomości spółki zależnej. 
 
Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku (Emitent) informuje o 
doręczeniu swojej spółce zależnej - Swissmed Development Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku 
w dniu dzisiejszym, tj. 24 marca 2011 roku, postanowień Sądu Rejonowego dla Warszawy- 
Mokotowa w Warszawie, IX Wydziału Ksiąg Wieczystych z dnia 17 marca 2011 r. o: 
 
1) odłączeniu z dotychczasowej księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości położonej 
w Warszawie przy ul. Świętego Wincentego składającej się z trzech działek gruntu, działki nr 
1/30 o powierzchni 6.574m2 i założeniu dla niej nowej księgi wieczystej; 
 
2) wpisie dwóch hipotek umownych i dwóch hipotek kaucyjnych w nowo powstałej w 
wyniku ww. odłączenia księdze wieczystej, obciążających nieruchomość będącą 
współwłasnością Swissmed Development Sp. z o.o.; 
 
3) wpisie w nowo powstałej księdze wieczystej, jako współwłaścicieli: a) Swissmed 
Development Sp. z o.o. w udziale wynoszącym 440400/499502, b) Euro Mall Targówek Sp. z 
o.o. w udziela wynoszącym 59102/499502; 
 
Wpisane hipoteki zabezpieczają wierzytelności Swissmed Development Sp. z o.o. wobec 
PKO BP S.A. z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego i umowy kredytu obrotowego, o 
zawarciu których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2011 z dnia 11 lutego 2011 
roku., tj.: 
 
1. hipoteka umowna w kwocie 27.000.000,00 zł - zabezpiecza spłatę kredytu inwestycyjnego 
w zakresie należności głównej  
2. hipoteka kaucyjna do kwoty 5.400.000,00 zł - zabezpiecza świadczenia uboczne na części 
w prawie do nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Świętego 
Wincentego. 
3. hipoteka umowna w kwocie 6.300.000,00 zł - zabezpiecza spłatę kredytu obrotowego w 
zakresie należności głównej  
4. hipoteka kaucyjna do kwoty 1.260.000,00 zł zabezpiecza świadczenia uboczne na części w 
prawie do nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Świętego Wincentego 
 
4) ujawnieniu sposobu korzystania z nieruchomości opisanej w nowo powstałej księdze 
wieczystej, zgodnie z § 5 ust. 2 umowy sprzedaży. 



Wartość ewidencyjna aktywów (udziału w nieruchomości wynoszącego 440400/499502) 
Swissmed Development Sp. z o.o. w księgach rachunkowych spółki zależnej wynosi: 
13.240.000,00 zł netto plus podatek od towarów i usług (VAT). 
Kryterium pozwalającym uznać aktywa będące przedmiotem zastawu rejestrowego za aktywa 
o znacznej wartości jest wartość obciążonej nieruchomości, przekraczająca 10% kapitałów 
własnych Emitenta. 
 
 
PODPIS:  Roman Walasiński 
 
 

Prezes Zarządu 
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 
2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744 z póź. zm.). 


