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RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2014  

Nabycie akcji własnych 

 

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

dniu 09.12.2014 r. Spółka zawarła z akcjonariuszem umowę nieodpłatnego nabycia akcji 

wyemitowanych przez Spółkę („Umowa”), na mocy której Spółka nabyła nieodpłatnie 4 

(cztery) akcje Spółki („Akcje Własne”). Akcje Własne zostały nabyte nieodpłatnie w celu ich 

dobrowolnego umorzenia, zgodnie uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy Spółki z dnia 28.11.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji 

własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany 

oznaczenia serii akcji („Uchwała”). Podstawę prawną nabycia Akcji Własnych stanowi 

Umowa oraz Uchwała, a także przepis art. 362 § 1 pkt 5) w zw. z art. 359 §§ 1 i 2 Kodeksu 

spółek handlowych i § 11 Statutu Spółki. Nabycie Akcji Własnych w celu umorzenia stanowi 

realizację programu naprawczego mającego na celu scalenie akcji Spółki i było niezbędne do 

przeprowadzenia procedury umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, a w 

konsekwencji do dostosowania liczby akcji Spółki do parytetu wymiany (scalenia), który na 

mocy uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 

28.11.2014 r. ustalony został w ten sposób, że 10 (dziesięć) akcji Spółki o wartości 

nominalnej 1 (jeden) złoty każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki o wartości 

nominalnej 10 (dziesięć) złotych. Program naprawczy – scalenie akcji, oraz zmiana 

orientacyjnego harmonogramu tego programu, zostały opublikowane raportem bieżącym: nr 

10/2014 z dnia 24.10.2014 r., oraz nr 14/2014 z dnia 28.11.2014 r.  

 

Wartość nominalna każdej z nabytych Akcji Własnych wynosi 1 zł (jeden złoty). Łączna 

wartość nominalna nabytych Akcji Własnych wynosi 4 zł (cztery złote). Nabyte Akcje 

Własne stanowią 0,0000065% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniały do 4 

(czterech) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Emitent informuje, iż poza nabytymi na 

podstawie Umowy Akcjami Własnymi nie posiada innych akcji własnych, a zatem łączna 

liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych wynosi: 4 (cztery) akcje, a łączna liczba 



głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki odpowiadająca tym akcjom własnym wynosi: 4 

(cztery) głosy.    

 

Podpis: Roman Walasiński 

 

Prezes Zarządu 

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6)  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 

października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, Nr 209, poz. 1744 z póź. zm.) 

 


