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RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2015
Zmiana orientacyjnego harmonogramu - program naprawczy
Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), w nawiązaniu do
raportu bieżącego nr 10/2014 z dnia 24.10.2014 r. „Program naprawczy – scalanie akcji”, oraz
raportu bieżącego nr 14/2014 z dnia 28.11.2014 r. „Zmiana orientacyjnego harmonogramu –
program naprawczy” informuje, że z uwagi na fakt, iż do dnia dzisiejszego Spółce nie zostało
doręczone postanowienie sądu rejestrowego o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zmniejszenia liczby akcji Spółki i
podwyższenia wartości nominalnej akcji Spółki, w związku z uchwałami podjętymi przez
NWZA Spółki w dniu 28.11.2014 r., postanawia z dniem 30.01.2015 r. zmienić orientacyjny
harmonogram działań zmierzających do przeprowadzenia procesu scalania akcji w ten
sposób, iż:
a) Do dnia 28 lutego 2015 r. – dokonanie przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru
przedsiębiorców KRS obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zmniejszenia liczby
akcji Spółki, podwyższenia wartości nominalnej akcji;
b) Do dnia 16 marca 2015 r. - wyznaczenie przez Zarząd Spółki, w uzgodnieniu z KDPW
oraz GPW dnia referencyjnego;
c) Zamiarem Zarządu Spółki jest przeprowadzenie procesu scalenia do dnia 30 kwietnia
2015 roku.
Zarząd Emitenta poniżej przedstawia orientacyjny harmonogram działań zmierzających do
przeprowadzenia procesu scalenia akcji uwzględniający zmianę, o której mowa powyżej:
Do dnia 31 października 2014 r. - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w celu podjęcia uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie akcji własnych, umorzeniu akcji
własnych, obniżeniu kapitału zakładowego, scaleniu (połączeniu) akcji Spółki oraz zmianie
statutu Spółki;
Do dnia 30 listopada 2014 r. - odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i

podjęcie uchwał o wyrażeniu zgody na nabycie akcji własnych, umorzeniu akcji własnych,
obniżeniu kapitału zakładowego, scaleniu (połączeniu) akcji Spółki oraz zmianie statutu
Spółki;
Do dnia 31 grudnia 2014 r. - zawarcie umowy z podmiotem, który uzupełni niedobory
scaleniowe;
Do dnia 31 grudnia 2014 r. - zawarcie umowy nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu
umorzenia. Aby była możliwość przeprowadzenia procesu scalenia akcji w stosunku 10:1
niezbędne jest nabycie i umorzenie 4 akcji Spółki wprowadzonych do obrotu na GPW,
Do dnia 28 lutego 2015 r. – dokonanie przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru
przedsiębiorców KRS obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zmniejszenia liczby akcji
Spółki, podwyższenia wartości nominalnej akcji;
Do dnia 16 marca 2015 r. - wyznaczenie przez Zarząd Spółki, w uzgodnieniu z KDPW oraz
GPW dnia referencyjnego;
Działania prowadzone w terminach wynikających z regulacji GPW i KDPW, przy
uwzględnieniu zasady dogodnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia
akcji:
 złożenie na GPW wniosku o zawieszenie akcji,
 uchwała GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami,
 złożenie przez Zarząd Spółki wniosku w KDPW w sprawie przeprowadzenia
połączenia,
 uchwała KDPW w sprawie połączenia akcji,
 zawieszenie notowań na GPW,
 Dzień Referencyjny,
 wymiana akcji,
 wznowienie obrotu akcjami na GPW.
Zamiarem Zarządu Spółki jest przeprowadzenie procesu scalenia do dnia 30 kwietnia 2015
roku.
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Prezes Zarządu
Podstawa prawna: § 3 pkt 2 Uchwały nr 1387/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku
regulowanego LISTA ALERTÓW.
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