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RAPORT BIEŻĄCY NR 32/2011    
Dostosowanie zabezpieczeń spłaty kredytów w związku z podwyższeniem kwoty kredytu 

inwestycyjnego i obrotowego 

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w związku z 

aneksami z dnia 09.11.2011 r. do umowy kredytu inwestycyjnego oraz umowy kredytu 

obrotowego zawartymi pomiędzy spółką zależną Swissmed Development Sp. z o.o. z siedzibą w 

Gdańsku („Kredytobiorca”), a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką 

Akcyjną z siedzibą w Warszawie („PKO BP”, „Kredytodawca”), o których Emitent informował 

w raporcie bieżącym nr 31/2011 z dnia 09.11.2011 r., w dniu dzisiejszym, tj. 16.11.2011 r. 

spółka Swissmed Centrum Zdrowia S.A.: 

 

a) udzieliła dwóch poręczeń wekslowych za zobowiązania Kredytobiorcy będącego 

wystawcą dwóch weksli własnych niezupełnych (in blanco) złożonych w dniu 

dzisiejszym do dyspozycji PKO BP, jako zabezpieczenie wierzytelności Kredytodawcy z 

tytułu umowy kredytu inwestycyjnego w kwocie 28.680.000,00 zł oraz z tytułu umowy 

kredytu obrotowego w kwocie 6.686.400,00 zł. PKO BP przyjęła powyższe poręczenia 

wekslowe;  

b) zawarła z PKO BP aneks nr 1 z dnia 09.11.2011 r. do umowy o ustanowieniu zastawu 

rejestrowego na udziałach Swissmed Development Sp. z o.o. z dnia 07.03.2011 r. 

(„Umowa Zastaw Rejestrowego”), o której zawarciu Emitent informował w raporcie 

bieżącym nr 9/2011 z dnia 07.03.2011 r., zgodnie z którym strony postanowiły, że 

Umowa Zastawu Rejestrowego zabezpiecza wierzytelności PKO BP z tytułu umowy 

kredytu inwestycyjnego udzielonego Kredytobiorcy w kwocie 28.680.000,00 zł. 

Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 52.503.875,01 zł, w tym odsetki od kredytu, 

roszczenia uboczne oraz koszty zaspokojenia PKO BP. 

 

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 z późn. zm.). 


