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RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2012 

Zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie 

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje o 

doręczeniu Emitentowi w dniu dzisiejszym, tj. 25 kwietnia 2012 r. następujących 

zawiadomień złożonych w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, zwanej dalej „Ustawą o obrocie” przez Pana Bruno Hangartnera 

– Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta: 

 

1. Pierwsze zawiadomienie zostało sporządzone w dniu 25 kwietnia 2012 roku  w 

Ueberstorfie, Szwajcaria, w którym Pan Bruno Hangartner (osoba zobowiązana) 

poinformował Emitenta o transakcji kupna akcji Emitenta zawartej przez podmiot 

bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez osobę zobowiązaną, w którym osoba 

zobowiązana jest członkiem organów zarządzających, tj. przez spółkę prawa 

szwajcarskiego TF Holding AG z siedzibą w Bernie, Szwajcaria. Zgodnie z w/w 

zawiadomieniem spółka TF Holding AG w dniu 23 kwietnia 2012 roku nabyła 

nieodpłatnie 29.878.411 akcji Emitenta (tj. 8.594.000 akcji imiennych oraz 21.284.411 

akcji na okaziciela). Transakcje zostały dokonane poza rynkiem regulowanym w 

drodze innej czynności prawnej. Miejsce transakcji: inne. Transakcje nieodpłatnego 

przeniesienia akcji Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na TF Holding AG zostały 

dokonane pod rządem prawa szwajcarskiego.   

2. Drugie zawiadomienie zostało sporządzone w dniu 25 kwietnia 2012 roku w 

Ueberstorfie, Szwajcaria, w którym Pan Bruno Hangartner (osoba zobowiązana) 

poinformował Emitenta o transakcji sprzedaży akcji Emitenta zawartej przez podmiot 

bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez osobę zobowiązaną, w którym osoba 

zobowiązana jest członkiem organów zarządzających, tj. przez spółkę prawa 

szwajcarskiego Theo Frey East AG z siedzibą w Bernie, Szwajcaria. Zgodnie z w/w 

zawiadomieniem spółka Theo Frey East AG w dniu 23 kwietnia 2012 roku zbyła 

nieodpłatnie 4.874.226 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta. Transakcja została 

dokonana poza rynkiem regulowanym w drodze innej czynności prawnej. Miejsce 



transakcji: inne. Transakcja nieodpłatnego przeniesienia akcji Swissmed Centrum 

Zdrowia S.A. przez spółkę Theo Frey East AG została dokonana pod rządem prawa 

szwajcarskiego.   

3. Trzecie zawiadomienie zostało sporządzone w dniu 25 kwietnia 2012 roku w 

Ueberstorfie, Szwajcaria, w którym Pan Bruno Hangartner (osoba zobowiązana) 

poinformował Emitenta o transakcji sprzedaży akcji Emitenta zawartej przez swoją 

osobę. Zgodnie z w/w zawiadomieniem Pan Bruno Hangartner w dniu 23 kwietnia 

2012 roku zbył nieodpłatnie 25.004.185 akcji Emitenta (tj. 8.594.000 akcji imiennych 

oraz 16.410.185 akcji na okaziciela). Transakcja została dokonana poza rynkiem 

regulowanym w drodze innej czynności prawnej. Miejsce transakcji: inne. Transakcja 

nieodpłatnego przeniesienia akcji Swissmed Centrum Zdrowia S.A. przez osobę 

zobowiązaną została dokonana pod rządem prawa szwajcarskiego.   

 

 

PODPIS:      Roman Walasiński  

                     

 

Prezes Zarządu 

 

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz.U.2010.211.1384 tekst jednolity z póź.zm.). 


