
 

Gdańsk, dnia 12 grudnia 2012 roku. 
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ul. Wileńska 44 

80-215 Gdańsk 

 

Komisja Nadzoru Finansowego 

 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

Polska Agencja Prasowa S.A. 

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 31/2012 

Zmiana znaczącej umowy - Kontrakt z NFZ na rok 2012 

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, 

„Świadczeniodawca”) informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 12.12.2012 r. 

następujących aneksów zawartych pomiędzy Świadczeniodawcą, a Narodowym Funduszem 

Zdrowia – Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku („Oddział Funduszu”, „NFZ”): 

 

a) Aneks z dnia 03.12.2012 r. nr 14/2012 do umowy nr 11/000102/SZP/11/12 o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, na mocy którego kwota 

zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji 

umowy w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wynosi maksymalnie 

22.444.845,61 zł, tj. uległa zwiększeniu o kwotę 465.701,91 zł; 

b) Aneks z dnia 24.11.2012 r. nr 3/2012 do umowy nr 11/000102/ASDK/10/12 o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna 

ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne, zawarty w związku z 

dokonaną przez Emitenta na rzecz LUX MED Diagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie cesją części niniejszej umowy w zakresie wykonywania badań tomografii 

komputerowej od IV kwartału 2012 roku, o której Emitent informował w raporcie 

bieżącym z dnia 19.10.2012 r. nr (po korekcie) 29/2012. Na mocy przedmiotowego 

aneksu kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu 

realizacji umowy w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wynosi 

maksymalnie 910.178,60 zł, tj. uległa zmniejszeniu o 271.458,90 zł. 

  

W związku z powyższym łączna wartość zawartych dotychczas przez Emitenta umów o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2012 wynosi 28.217.449,49 zł. 

 

PODPIS:      Roman Walasiński  

                     

 

Prezes Zarządu 

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 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. 


