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RAPORT BIEŻĄCY NR 31/2013 

Informacja w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej 

 

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

iż w dniu 11 października 2013 roku otrzymał od Prokom Investments S.A. z siedzibą w Gdyni 

(„Prokom”) zawiadomienie, złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu posiadanego pośrednio przez Prokom 

wraz z Osiedlem Wilanowskim Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni 

(„Osiedle Wilanowskie”) – podmiotem zależnym od Prokom procentowego udziału w kapitale 

zakładowym  i w ogólnej liczbie głosów w Swissmed Centrum Zdrowia S.A. poniżej progu 5%.  

 

Zgodnie z w/w zawiadomieniem powyższa zmiana została spowodowana sprzedażą przez Osiedle 

Wilanowskie w dniu 02 października 2013 roku 53.513 akcji Spółki na rynku akcji GPW w 

Warszawie podczas sesji zwykłej. Rozliczenie transakcji nastąpiło zgodnie z zasadami KDPW w 

dniu 07 października 2013 r. („Dzień Rozliczenia”). 

Przed zajściem powyższego zdarzenia Prokom posiadał (i) bezpośrednio 2.800.000 akcji Spółki, 

uprawniających do 2.800.000 głosów, co stanowiło 4,57% w kapitale zakładowym Spółki i 4,57% 

w ogólnej liczbie głosów oraz (ii) pośrednio wraz z Osiedlem Wilanowskim 3.071.579 akcji 

Spółki, uprawniających do 3.071.579 głosów, co stanowiło 5,02% w kapitale zakładowym i 5,02% 

w ogólnej liczbie głosów.  

W wyniku sprzedaży w dniu 02 października 2013 roku 53.513 akcji Spółki, Prokom posiadał na 

Dzień Rozliczenia (i) bezpośrednio w kapitale zakładowym Spółki 2.800.000 akcji, 

uprawniających do 2.800.000 głosów, co stanowiło 4,57% w kapitale zakładowym Spółki i 4,57% 

w ogólnej liczbie głosów, oraz (ii) pośrednio wraz z Osiedlem Wilanowskim 3.018.066 akcji 

Spółki, uprawniających do 3.018.066 głosów, co stanowiło na Dzień Rozliczenia 4,93% w kapitale 

zakładowym i 4,93% w ogólnej liczbie głosów.  

 

Podpis: Roman Walasiński 

 

 

Prezes Zarządu 

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz.U.05 Nr 184 poz. 1539). 


