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RAPORT BIEŻĄCY NR 29/2012  

Znacząca umowa – sprzęt radiologiczny w Szpitalu Swissmed Warszawa 

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym, tj. 

18.10.2012 r. pomiędzy Emitentem, a Panem Maciejem Sadowskim prowadzącym 

działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAGODENT 

(„Magodent”) umowy, której przedmiotem jest sprzęt radiologiczny w Szpitalu Swissmed 

Warszawa („Umowa”). Podpisanie Umowy nastąpiło w wyniku realizacji postanowień listu 

intencyjnego, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 13/2012 z dnia 08.06.2012 r. Na mocy 

Umowy Emitent z dniem 18.10.2012 r. oddał Magodent do używania sprzęt radiologiczny, 

który szczegółowo opisany został w załączniku do Umowy („Sprzęt Medyczny”). Za 

używanie Sprzętu Medycznego Magodent będzie płacił Emitentowi w okresach miesięcznych 

opłaty na warunkach rynkowych. Umowa zawarta została na czas oznaczony do dnia 

15.08.2018 r. Szacunkowa wartość Umowy obejmująca cały okres jej obowiązywania wynosi 

ok. 9.747.819,25 zł. Kryterium pozwalającym uznać Umowę za znaczącą jest wartość 

przedmiotu umowy, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta. 

 

Jednocześnie w dniu dzisiejszym zawarte zostały dwie umowy sprzedaży. Pierwsza umowa 

została zawarta pomiędzy Emitentem, a Magodent, której przedmiotem jest sprzęt medyczny i 

niemedyczny wyspecyfikowany w załączniku do umowy. Na mocy w/w umowy Emitent 

sprzedał na rzecz Magodent przedmiotowy sprzęt za cenę 842.991,91 zł brutto. Druga umowa 

zawarta została pomiędzy spółką zależną – Swissmed Development Sp. z o.o., a Magodent, 

której przedmiotem jest sprzęt niemedyczny - głównie meble. Na mocy tej umowy Swissmed 

Development Sp. z o.o. sprzedał na rzecz Magodent przedmiotowy sprzęt za cenę 651.288,05 

zł brutto. 

 

Podpis: Roman Walasiński 
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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). 


