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RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2015  

Podpisanie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta dla akcji  

 

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

informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2015 r. została doręczona Emitentowi Umowa o pełnienie 

funkcji Animatora Emitenta dla akcji (dalej „Umowa) zawarta w dniu 12 sierpnia 2015 r. 

przez Spółkę z Domem Maklerskim BDM S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej (dalej 

„Animator”).  

 

W przedmiotowej Umowie Animator zobowiązał się do stałego zgłaszania na własny 

rachunek ofert (zleceń) kupna i sprzedaży akcji Emitenta na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”), zgodnie z przepisami obowiązującymi na 

Giełdzie oraz zasadami określonymi w Umowie.  

 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie w dniu 17 sierpnia 2017 r., 

pod warunkiem nie wyrażenia sprzeciwu przez Zarząd GPW zgodnie z §88 ust. 4 Regulaminu 

Giełdy. 

 

Strony przewidziały możliwość wypowiedzenia umowy  przez każdą ze stron z zachowaniem 

dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

Ponadto, Animator może rozwiązać umowę z zachowaniem 14 dniowego terminu 

wypowiedzenia w przypadku zalegania przez Emitenta z płatnością wynagrodzenia na rzecz 

Animatora Rynku za okres dłuższy niż 2 miesiące. 

Umowa wygasa w przypadku wystąpienia chociażby jednego z wymienionych przypadków: 

a) wykluczenia Animatora jako członka Giełdy z działania na Giełdzie, 

b) wykluczenie papierów wartościowych Emitenta z obrotu giełdowego, 

c) utraty przez Animatora uprawnień do wykonywania funkcji Animatora, 

d) likwidacji funkcji Animatora na Giełdzie,. 

e) uchylenia Programu i niezastąpienia go innymi regulacjami o podobnym charakterze; 
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W przypadku zawieszenia prawa Animatora do wykonywania jego funkcji, Umowa może 

zostać rozwiązana przez każdą ze stron bez zachowania terminu wypowiedzenia, w 

przypadku braku oświadczenia o rozwiązaniu Umowy – wykonywanie Umowy ulega 

zawieszeniu na okres zawieszenia praw Animatora. 

 

 

 

Podpis: Roman Walasiński 

 

 

Prezes Zarządu 

 

Podstawa prawna: podstawie art. 56 ust. 1 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 (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm. 


