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RAPORT BIEŻĄCY NR 29/2011 

Zastaw rejestrowy na urządzeniach medycznych 

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o doręczeniu 

Emitentowi w dniu dzisiejszym pięciu postanowień Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w 

Gdańsku Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów („Sąd rejestrowy”) z dnia 

10.10.2011 r. o wpisie do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na następujących 

urządzeniach medycznych: 1) Ultrasonograf Vivid I, 2) RTG Cyfrowe Stacjonarne Definium 

6000, 3) Tomograf Komputerowy VCT Advantage, 4) Rezonans Magnetyczny MR Optima 

360, 5) Ultrasonograf Logiq P5. Zgodnie z zaświadczeniami Sądu rejestrowego załączonymi 

do w/w postanowień, wpisu do rejestru zastawów dokonano w dniu 12.10.2011 r. 

Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu wczorajszym doręczone zostało postanowienie 

Sądu rejestrowego z dnia 11.10.2011 r. o wpisie do rejestru zastawów zastawu rejestrowego 

na urządzeniu medycznym – RTG Analogowe Mobilne TMXR+. Według zaświadczenia 

Sądu rejestrowego załączonego do w/w postanowienia z dnia 11.10.2011 r. wpisu do rejestru 

zastawów dokonano w dniu 11.10.2011 r. 

 

Podstawą wpisu w/w zastawów rejestrowych jest umowa o ustanowieniu zastawu 

rejestrowego z dnia 11.08.2011 r. zawarta pomiędzy Emitentem a SG Equipment Leasing 

Polska Sp. z o.o. w Warszawie („SGEL”), o której zawarciu Emitent informował w raporcie 

bieżącym nr 27/2011 z dnia 19.08.2011 r. Na mocy w/w umowy oraz przywołanych 

postanowień Sądu rejestrowego został ustanowiony na rzecz SG Equipment Leasing Polska 

Sp. z o.o. zastaw rejestrowy na stanowiących własność Emitenta powyżej opisanych 

urządzeniach medycznych o łącznej wartości 10.063.845,49 zł. Ustanowiony zastaw 

rejestrowy zabezpiecza wierzytelności SGEL wynikające z pożyczki w kwocie 10.240.497,88 

zł, którą SGEL udzielił Emitentowi na podstawie umowy pożyczki z dnia 11.08.2011 r., o 

której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2011 z dnia 19.08.2011 r. W 

umowie zastawu rejestrowego strony określiły najwyższą sumę zabezpieczenia na kwotę 

14.000.000 zł. 

 



Łączna wartość ewidencyjna zastawionych urządzeń medycznych w księgach rachunkowych 

Emitenta wynosi 10.063.845,49 zł. Ustanowiony zastaw rejestrowy wygasa z chwilą 

całkowitej spłaty wierzytelności wynikającej z Umowy Pożyczki. 

 

Kryterium pozwalającym uznać aktywa będące przedmiotem zastawu rejestrowego za aktywa 

o znacznej wartości jest wartość urządzeń medycznych, przekraczająca 10% kapitałów 

własnych Emitenta.  

 

 

PODPIS:  Roman Walasiński 

 

 

Prezes Zarządu 

 

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

2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

 


