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Swissmed Centrum Zdrowia S.A. – Prospekt Emisyjny

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI
Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 5, 80-208 Gdańsk
www.swissmed.pl
Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest Bruno Hangartner posiadający 8 594 000 Akcji Serii A, co odpowiada 98,46% głosów
na Walnym Zgromadzeniu.
Na podstawie niniejszego Prospektu wprowadza się do publicznego obrotu:
8 728 000 akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 1 PLN każda,
do 3 553 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 PLN każda,
od 1 500 000 do 3 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 PLN każda.
Oferuje się w publicznym obrocie:
3 553 000 Akcji Serii B w ramach Oferty Zamkniętej skierowanej do posiadaczy Obligacji serii A,
3 500 000 Akcji Serii C w ramach Publicznej Oferty Otwartej.
Zgodnie z art. 65a Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi dopuszczenie do publicznego obrotu Akcji Serii C jest
równoznaczne z dopuszczeniem do publicznego obrotu Praw Do Akcji Serii C. Planuje się utworzenie nie więcej niż 3 500 000
Praw Do Akcji Serii C.

Na jednostkę
akcji
Razem akcje

Akcje Serii B
Cena
Prowizje
emisyjna
subemitenów
i inne koszty
2,67 zł
0,12 zł

Rzeczywiste
wpływy
Emitenta
2,55 zł

9 500 000 zł

9 080 000 zł

420 tys. zł

Akcje Serii C
Cena
Prowizje
subemitenów
emisyjna1)
i inne koszty
Na jednostkę • zł
0,28 zł
akcji
Razem akcje • zł
980 tys. zł
1)

Rzeczywiste
wpływy
Emitenta
• zł
• zł

Dane zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 80 Prawa
o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi w formie komunikatu
przesłanego do KPWiG, GPW i PAP.

Oferta Otwarta Akcji Serii C rozpocznie się 9 września 2004 roku a zakończy się 17 września 2004 roku. W ramach Oferty Otwartej
Emitent zaoferuje 3 500 000 Akcji Serii C. Zapisy na Akcje Serii C przyjmowane będą w dwóch Transzach: w Transzy Inwestorów
Detalicznych (TID – 1 200 000 Akcji) i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych (TII – 2 300 000 Akcji). Zapisy w TII poprzedzone zostaną
procedurą tworzenia Księgi Popytu (book-building), na podstawie której wyznaczona zostanie Cena Emisyjna Akcji Serii C. Deklaracje
zainteresowania nabyciem Akcji Serii C inwestorzy w ramach TII będą mogli składać w dniach od 9 do 13 września 2004 roku,
z zastrzeżeniem, że w dniu 13 września 2004 roku Deklaracje przyjmowane będą do godz. 14:00. Deklaracje mogą być składane na
minimum 20 000 i maksymalnie na 2 000 000 Akcji Serii C. Deklaracje zainteresowania nabyciem nie mają charakteru wiążącego dla
inwestora, dają natomiast prawo preferencji przy przydziale Akcji Serii C w TII. Na podstawie złożonych Deklaracji Oferujący do dnia
15 września 2004 roku skieruje do wybranych inwestorów zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje Serii C. Zapisy w TII inwestorzy
będą mogli złożyć w dniach 16-17 września 2004 r., zapisy powinny być składane na nie mniej niż 20 000 i nie więcej niż 2 000 000
Akcji Serii C. Zapisy w TII mogą również złożyć inwestorzy, którzy nie brali udziału w book-buildingu.
Zapisy w TID będą mogły być składane w terminie od 9 do13 września 2004 roku, na minimum 1 i maksymalnie 1 000 000 Akcji
Serii C. Inwestorzy składający zapis w TID składać będą zapisy po maksymalnej cenie z Przedziału Cenowego.
Zarząd Spółki dokona przydziału Akcji Serii C w obu transzach w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania
zapisów na Akcje Serii C w TII. Przydziału Akcji Serii C w TII Emitent dokona uznaniowo, z zachowaniem preferencji szczegółowo
opisanych w pkt 11.6.3 Rozdziału III Prospektu. Przydział Akcji Serii C w TID, w przypadku nadsubkrypcji, zostanie dokonany zgodnie
z zasadą proporcjonalnej redukcji. Emitent, w porozumieniu z Oferującym, w trakcie dokonywania przydziału Akcji Serii C, może
zdecydować o przesunięciu Akcji pomiędzy transzami, z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy liczba Akcji Serii C, na które złożono zapisy
w TID będzie większa niż 1 200 000 Akcji, to liczba Akcji Serii C w TID nie może zostać zmniejszona.
Szczegółowe zasady dystrybucji i przydziału Akcji Serii C oferowanych w Ofercie Otwartej zostały opisane w punkcie 11.6 Rozdziału III
Prospektu. Deklaracje zainteresowania nabyciem oraz zapisy na Akcje Serii C będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta
wskazanych w Załączniku nr 5.
Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji Serii B w ramach Oferty Zamkniętej są posiadacze Obligacji, realizujący przyznane im prawo
do zamiany Obligacji na Akcje Serii B. Spółka wyemitowała 9 500 Obligacji na okaziciela serii A zamiennych na Akcje Serii B,
o wartości nominalnej 1 000,00 złotych każda. Posiadacze Obligacji posiadają prawo do ich zamiany na Akcje Serii B w ten sposób,
że na każdą Obligację przypadać będą w wyniku zamiany 374 Akcje Serii B. Prawo do zamiany Obligacji na Akcje Serii B może zostać
zrealizowane nie później niż 18 stycznia 2009 r. Obligacje, które nie zostaną zamienione na Akcje Serii B zostaną wykupione przez
Spółkę w terminie do dnia 17 lutego 2009 r. poprzez zapłatę kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej Obligacji powiększonej
o premię w wysokości 16,5% wartości nominalnej Obligacji. Obligacje są oprocentowane. Stopa procentowa Obligacji jest stała
i wynosi 8,7% w stosunku rocznym. Odsetki są naliczane i wypłacane w okresach kwartalnych. Pierwszy Dzień Płatności odsetek
przypadł 17 maja 2004 r. Szczegółowy opis praw wynikających z Obligacji znajduje się w pkt 13 Rozdziału III Prospektu. Roszczenia
Obligatariuszy wynikające z Obligacji są zabezpieczone w drodze ustanowionego na rzecz Obligatariuszy zastawu rejestrowego na
stanowiącym własność Emitenta zbiorze rzeczy lub praw o zmiennym składzie stanowiącym całość gospodarczą. Podmiotem
udzielającym zabezpieczenia jest Emitent – Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 5.
Szczegółowy opis zastawu rejestrowego znajduje się w pkt 8.4 Rozdziału V Prospektu.
Szczegółowy opis zasad dystrybucji Akcji Serii B oraz opis Obligacji znajduje się w Rozdziale III Prospektu. Do dnia aktualizacji
Prospektu nie wpłynęło do Emitenta oświadczenie o zamianie Obligacji na Akcje Serii B.
Przeprowadzenie Publicznej Oferty Akcji Serii B i Akcji Serii C nie nastąpi w trybie wykonania umowy o subemisję usługową. Na dzień
aktualizacji Prospektu Emitent nie zawarł i nie zamierza zawrzeć umowy o subemisję inwestycyjną.
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Papiery wartościowe Emitenta nie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Akcji Serii B
i Akcji Serii C do obrotu na urzędowym rynku giełdowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w możliwie krótkim
okresie. Emitent przewiduje, że rozpoczęcie notowań Akcji Serii B i Akcji Serii C będzie możliwe we wrześniu 2004 roku. Emitent
podejmie starania, aby niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Serii C rozpocząć notowania Praw Do Akcji.
Główne czynniki ryzyka: ryzyko nieosiągnięcia planowanego poziomu usług, ryzyko uzależnienia od kluczowych kontrahentów, ryzyko
zmiany przepisów prawa, ryzyko związane z koniecznością wykupu Obligacji oraz ryzyka związane z akcjami Emitenta. Szczegółowy opis
czynników ryzyka znajduje się w pkt 2 Rozdziału I Prospektu.
Wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym Prospekcie, będącym jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Ofercie i Emitencie.
Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje
i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego
związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym.
Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury oferty spoczywa na Emitencie oraz Wprowadzających, zaś odpowiedzialność
za jej przeprowadzenie na domu maklerskim, pełniącym funkcję oferującego.
Decyzją Nr DSP/E/4110/22/36/2004 z dnia 10 sierpnia 2004 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego
obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem emisyjnym.
Podmiotem oferującym Akcje w publicznym obrocie jest Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, ul. Puławska 15.

Oferujący

Doradca Finansowy

Doradca Finansowy

Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 25 maja 2004 roku i zawiera informacje aktualizujące jego treść do dnia
30 czerwca 2004 roku, o ile inaczej nie wskazano w Prospekcie. Termin ważności niniejszego Prospektu upływa z dniem przydziału
Akcji Serii C, ogłoszenia o niedojściu Publicznej Oferty lub ogłoszenia o odstąpieniu Emitenta od przeprowadzenia Publicznej Oferty,
albo o odwołaniu Publicznej Oferty na zasadach określonych w Prospekcie, nie później jednak niż 30 czerwca 2005 roku. Jednakże
w części dotyczącej zasad przeprowadzania zamiany Obligacji na Akcje Serii B, termin ważności Prospektu upływa w ostatnim dniu
terminu zamiany, lub w którym ostatnia Obligacja zostanie zamieniona na Akcje Serii B lub wykupiona, w zależności od tego, który
termin przypadnie wcześniej.
Niniejszy Prospekt wraz z załącznikami i aktualizującymi go informacjami będzie udostępniony do publicznej wiadomości w formie
drukowanej najpóźniej 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia Publicznej Subskrypcji, a także w okresie jego ważności w siedzibie
Emitenta w Gdańsku, w siedzibie Oferującego w Warszawie, w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
w Warszawie Pl. Powstańców Warszawy 1, w Centrum Promocji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 oraz
we wszystkich Punktach Obsługi Klienta wymienionych w Załączniku nr 5 do niniejszego Prospektu, a także w formie elektronicznej na
stronie internetowej Emitenta – www.swissmed.pl.
Skrót Prospektu zostanie opublikowany w dzienniku ogólnopolskim „Puls Biznesu”.
Ponadto w trakcie trwania Publicznej Subskrypcji w siedzibie Spółki będą udostępnione do wglądu następujące dokumenty:
• kopie raportu z badania sprawozdań finansowych Spółki wraz z opiniami biegłego rewidenta za lata 2001, 2002 i 2003 oraz za
okres od 12 grudnia 2003 do 30 czerwca 2004,
• kopia aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS,
• tekst Statutu Emitenta,
• kopie aktów notarialnych – protokoły z Walnych Zgromadzeń.
W związku z papierami wartościowymi będącymi przedmiotem Oferty nie są i nie będą wystawiane poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej kwity depozytowe.
Stosownie do art. 81 Ustawy, od dnia udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości, Emitent będzie przekazywał równocześnie
KPWiG oraz spółce prowadzącej Giełdę każdą informację powodującą zmianę treści Prospektu w okresie jego ważności oraz
informacje poufne, a po upływie 20 minut informacje te będą przekazywane również do Polskiej Agencji Prasowej. Informacje,
o których mowa będą przekazywane niezwłocznie po zajściu zdarzeń lub okoliczności, które uzasadniają ich przekazanie lub po
powzięciu o nich wiadomości, nie później jednak niż w terminie 24 godzin. Informacje poufne, z wyłączeniem danych osobowych,
będą umieszczane na stronie internetowej Emitenta. W przypadku gdy informacje powodujące zmianę treści Prospektu będą mogły
w znaczący sposób wpłynąć na cenę lub wartość papierów wartościowych, Spółka opublikuje je w dzienniku ogólnopolskim, w którym
publikowany będzie skrót prospektu, w terminie 7 dni od powzięcia takiej informacji.
Oferujący oświadcza, że w związku z wprowadzeniem do publicznego obrotu Akcji objętych niniejszym Prospektem, nie będzie
podejmował działań w celu stabilizacji kursu Akcji Spółki przed, w trakcie oraz po przeprowadzeniu Oferty.
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Rozdział I. Podsumowanie i czynniki ryzyka
1. STRESZCZENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŚNIE EMITENTA
1.1. Specyfika i charakter działalności Emitenta i jego grupy kapitałowej
Emitent prowadzi działalność na rynku usług medycznych. Jego aktywność jest skoncentrowana na dwóch
podstawowych obszarach działalności biznesowej:
1. Operator Medyczny
• Działalność polegająca na świadczeniu usług medycznych. Obejmuje ona usługi:
– lecznictwa otwartego, realizowane w kilku przychodniach (w Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie,
w Gdańsku przy ul Szerokiej, w Gdańsku przy ul Wileńskiej, w Tczewie przy ul. Kościuszki i w punkcie
medycznym na terenie firmy Gemplus), oferując badania diagnostyczne (m. in. badania endoskopowe,
USG, RTG, TK, badania pola widzenia, bezkontaktowe badanie ciśnienia śródgałkowego) oraz
porady lekarskie w zakresie kilkunastu dziedzin medycyny (m. in. chorób wewnętrznych, ginekologii
i położnictwa, kardiologii, endokrynologii, okulistyki, neurochirurgii, urologii, andrologii, dermatologii,
chirurgii ogólnej i onkologicznej, chirurgii dzieci, ortopedii, diabetologii, neurologii, gastroenterologii,
laryngologii i medycyny pracy);
– lecznictwa szpitalnego, prowadzonego od marca 2004 na bazie infrastruktury własnego Szpitala
(do marca w wynajętej części Szpitala ZOZ dla Szkół Wyższych w Gdańsku – tzw. Szpitala Studenckiego).
Operator Medyczny świadczy także usługi medyczne na rzecz podmiotów zewnętrznych wynajmujących
gabinety lekarskie, sale operacyjne i inne od Operatora Infrastruktury.
2. Operator Infrastruktury
• Działalność polegająca na budowie i eksploatacji obiektów związanych z ochroną zdrowia oraz tworzenie
systemów zarządzania tymi placówkami.
Koncepcja zarządzania Szpitalem poprzez wydzielenie dwóch jednostek funkcjonalnych: Operatora Infrastruktury
i Operatora Medycznego, została wypracowana na bazie wiedzy i doświadczeń zagranicznych konsultantów z USA,
Wielkiej Brytanii oraz polskich menadżerów. Charakteryzuje się komercyjnym podejściem do świadczenia usług
medycznych i korzystania z infrastruktury medycznej.
Celem Operatora Medycznego jest realizowanie świadczeń na rzecz podmiotów, z którymi podpisał stosowne
umowy, w tym Narodowego Funduszu Zdrowia, a także efektywne wykorzystanie zatrudnionego podstawowego
personelu medycznego poprzez świadczenie usług na rzecz lekarzy prowadzących indywidualne praktyki lekarskie
oraz obcych ZOZ–ów, które to podmioty korzystają z infrastruktury Spółki i obsługują swoich pacjentów.
Celem Operatora Infrastruktury jest możliwie najlepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury medycznej (obecnie
Szpitala), czyli zapewnienie jak największego jej „obłożenia”, co w naturalny sposób prowadzi do wspomagania
Operatora Medycznego w dążeniu do pozyskania jak największej liczby pacjentów i współpracujących lekarzy.
Zgodnie z założeniami polityki handlowej, Operator Infrastruktury wynajmuje wyposażony obiekt Szpitala (poszczególne
jego części) na warunkach umowy o współkorzystanie, lekarzom prowadzącym indywidualne praktyki lekarskie oraz
obcym Zakładom Opieki Zdrowotnej, umożliwiając jednocześnie prowadzenie działalności medycznej własnemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej.
Równolegle, w zakresie działalności Operatora Infrastruktury jest prowadzenie działalności inwestycyjnej
ukierunkowanej na budowę i eksploatację obiektów ochrony zdrowia oraz tworzenie systemów zarządzania
prywatnymi placówkami służby zdrowia.
Elastyczność w zakresie oferowanych usług osiągana jest poprzez: uniwersalność infrastruktury, ograniczenie do
minimum personelu własnego zapewniającego jedynie podstawowy poziom opieki, szeroką współpracę z wysokiej
klasy specjalistami zewnętrznymi, którzy wykonują poszczególne usługi (konsultacje, zabiegi) wykorzystując
zaplecze Operatora Infrastruktury i personelu podstawowego Operatora Medycznego.
Efektem przyjęcia opisanej koncepcji jest odpowiednie zaaranżowanie przestrzeni Szpitala na wzór placówek
funkcjonujących w Europie Zachodniej. Nie posiada on wydzielonych oddziałów; zorganizowany jest za to
w nowoczesny sposób na zasadzie ciągu funkcjonalnego odpowiadającego poszczególnym etapom pobytu
pacjenta w szpitalu.

1

1 swiss.qxd

8/27/04

2:20 PM

Page 2

Rozdział I – Podsumowanie i czynniki ryzyka

1.2. Podstawowe produkty, towary lub usługi i rynki działalności Emitenta
Oferta Spółki obejmuje bardzo szeroki zakres usług medycznych, które mogą zostać sklasyfikowane w następujące
grupy usług:
• podstawowej opieki zdrowotnej,
• diagnostyki specjalistycznej obejmującej badania specjalistyczne i konsultacje lekarzy specjalistów, w tym m. in.
chorób wewnętrznych, ginekologii i położnictwa, okulistyki, neurochirurgii,
• lecznictwa szpitalnego (zabiegi chirurgiczne),
• usług medycznych dla obcych podmiotów, tj. asysta zabiegowa, znieczulanie do zabiegów, opieka pooperacyjna,
• medycyny pracy,
• orzecznictwa medycznego na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych,
• badań profilaktycznych oraz badań okresowych kierowców.
Usługi te są podstawową działalnością Operatora Medycznego.
Jednocześnie Operator Infrastruktury udostępnia infrastrukturę Szpitala podmiotom zewnętrznym, które na mocy
umowy o współkorzystanie realizują świadczenia medyczne na rzecz swoich pacjentów, tj. specjalistyczne
zabiegi chirurgiczne i konsultacje lekarskie.

1.3. Plany i przewidywania w zakresie czynników wpływających na przyszłe
wyniki Emitenta
Do najważniejszych czynników mających wpływ na przyszłe wyniki Spółki należą:
Czynniki zewnętrzne:
• Sytuacja na rynku usług medycznych; zła sytuacja na rynku usług medycznych ma zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na działalność Emitenta. Zły stan infrastruktury szeregu placówek publicznych wzmacnia pozycję
konkurencyjną Emitenta. Zmiany dotyczące zasad finansowania świadczeń medycznych z jednej strony stanowią
czynnik ryzyka kalkulowany przez wszystkie podmioty zaangażowane w finansowanie działalności Emitenta,
ale jednocześnie sprzyjają osłabieniu pozycji rynkowej konkurentów bazujących jedynie na kontraktach z NFZ.
Ograniczenia finansowe NFZ powodują wydłużanie się kolejek na szereg usług i sprzyjają rozwojowi rynków
alternatywnych (medycyna prywatna, programy abonamentowe, ubezpieczenia medyczne).
• Warunki legislacyjne w kraju i za granicą; duże znaczenie dla sytuacji na rynku usług medycznych ma zmiana
Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. W szczególności
pożądane są zmiany idące w kierunku prywatnych ubezpieczeń medycznych. Istotny wpływ na koszty
prowadzonej działalności mają zasady opodatkowania usług medycznych podatkiem VAT (obecnie
usługi zwolnione) i proponowane zmiany w tym zakresie. W odniesieniu do uregulowań zagranicznych, duże
znaczenie ma umożliwienie obywatelom innych państw korzystania z usług medycznych finansowanych przez
poszczególne narodowe fundusze zdrowia, kasy chorych czy towarzystwa ubezpieczeniowe,
a realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
• Rozwój prywatnej służby zdrowia; podstawowym obszarem rozwoju medycyny prywatnej jest obecnie
lecznictwo otwarte. Nowopowstające prywatne praktyki lekarskie są potencjalnymi kooperantami
Emitenta. Jakkolwiek statystyki wskazują również na przyrost liczby prywatnych szpitali, jednak w większości są to
jednostki bazujące na infrastrukturze wynajmowanej od publicznych ZOZ–ów. Koncepcja biznesowa Emitenta
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom lekarzy zainteresowanych prowadzeniem prywatnej działalności szpitalnej,
koncentruje się bowiem na budowaniu i zarządzaniu infrastrukturą medyczną stawianą do dyspozycji lekarzy.
W długim okresie rozwój prywatnej służby zdrowia skutkować jednak będzie nasilaniem się konkurencji
i zwiększaniem wymagań ze strony nabywców świadczeń.
• Tendencje rozwojowe polskiej gospodarki; poprawa sytuacji gospodarczej może zaowocować zwiększeniem
kręgu osób, które stać jest na korzystanie z prywatnych usług medycznych lub opłacanie dodatkowych
składek na ubezpieczenia zdrowotne. Nie bez znaczenia jest również sytuacja na GPW w momencie debiutu
Spółki, a także sytuacja na rynku finansowym w okresie oferowania Akcji Serii C i ewentualnych kolejnych emisji.
• Akcesja Polski do Unii Europejskiej; obecnie występują duże dysproporcje w cenach usług medycznych
pomiędzy Polską a takimi krajami jak Niemcy, Szwecja czy Wielka Brytania. W efekcie działania
mechanizmów rynkowych należy oczekiwać wzrostu cen usług medycznych oraz rozwoju tzw. turystyki
medycznej, co obecnie jest szczególnie widoczne w stomatologii. Infrastruktura posiadana przez
Emitenta w efekcie otwarcia nowego Szpitala stwarza możliwości obsługi pacjentów zagranicznych na
oczekiwanym przez nich poziomie.
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Czynniki wewnętrzne:
• Strategia rozwoju i działania; zastosowane przez Emitenta rozwiązania organizacyjne nie należą do
typowych na rynku usług medycznych i niekiedy spotykają się z nieufnością i niezrozumieniem osób
nawiązujących współpracę z firmą. Wymaga to czasu na adaptację i podjęcia szeregu działań
o charakterze edukacyjnym.
• Pełne wdrożenie procedur działania i systemu ich nadzoru; Emitent ocenia, że wdrożenie procedur
działania i procedur kontroli wpłynie pozytywnie na jakość funkcjonowania organizacji. Szczególnie w przypadku
systemu otwartego na współpracę z wieloma różnymi podmiotami niezbędne jest
wypracowanie szczegółowych algorytmów postępowania celem: minimalizacji stresów związanych
z występowaniem nietypowych sytuacji, poprawy wydajności pracy i unikania błędów mogących
wystąpić przy każdej aktywności człowieka. Z kolei system nadzoru ma wspomagać politykę kosztową
i przeciwdziałać patologiom występującym w publicznych jednostkach służby zdrowia. Funkcjonujące obecnie
elementy systemu wymagają integracji i ciągłego doskonalenia. Bardzo istotnym elementem wspomagania
i kontroli procesów jest zintegrowany system informatyczny, który ma być wdrażany w drugiej połowie 2004 r.
• Dywersyfikacja przychodów; w dotychczasowej działalności Spółki Zarząd dążył do uzyskiwania przychodów
z różnych źródeł. Obsługa kilku rynków docelowych oraz struktura biznesowa umożliwia czerpanie
dochodów zarówno z działalności medycznej, jak i wynajmu posiadanych aktywów i w efekcie elastyczne
dostosowywanie się do sytuacji na rynku ochrony zdrowia.
• Zdolność do administrowania przedsięwzięciem w sposób czysto komercyjny; w ocenie Emitenta
uruchomienie nowego, wieloprofilowego Szpitala niesie ze sobą ryzyko przenoszenia i powielania
niektórych niepożądanych zachowań ze „starego” systemu funkcjonowania służby zdrowia. Możliwość
rozwoju nowoczesnej prywatnej organizacji medycznej wymaga zaplecza kapitałowego, a to z kolei
wymaga zwrócenia uwagi na konieczność zwrotu z zainwestowanego kapitału. Między innymi z tego
powodu Emitent wyróżnił w swoim przedsiębiorstwie jednostkę organizacyjną (Operatora Infrastruktury)
odpowiedzialną za efektywne wykorzystanie aktywów Spółki, zaś w algorytmach wynagradzania lekarzy
i kalkulacjach cen usług medycznych uwzględniana jest cena za korzystanie z aktywów trwałych.

1.4. Krótki opis strategii i rozwoju Emitenta oraz jego grupy kapitałowej
Kluczowym elementem systemu opieki medycznej realizowanego przez Emitenta jest uniwersalny, wielospecjalistyczny
Szpital wyposażony w nowoczesną aparaturę diagnostyczną i zabiegową, spełniający standardy Unii Europejskiej.
Szpital taki jest powiązany organizacyjnie z przychodnią specjalistyczną umożliwiającą diagnostykę pacjenta i jego
pełne przygotowanie do zabiegu jeszcze przed przyjęciem do Szpitala. Przychodnia współpracuje zaś z innymi
placówkami medycznymi zorganizowanymi jako sieć partnerów medycznych lub podmiotów kooperujących na
bazie modelu franchisingu. Zarówno przychodnie jak i Szpital z założenia minimalizują liczbę etatowego personelu
medycznego dążąc do pozyskania do współpracy jak największej liczby wysokiej klasy specjalistów zatrudnianych
na bazie umów zlecenia, umów o dzieło, terminowych kontraktów itp. Przyjęta strategia umożliwia elastyczne
dostosowanie do potrzeb rynku i selekcję zabiegów i operacji (procedur) zapewniających większą rentowność.
Innym działaniem mającym na celu dywersyfikację źródeł przychodów z działalności medycznej jest pozyskiwanie
do współpracy innych niż NFZ nabywców i płatników świadczeń medycznych. Niezależnie od rozmów z polskimi
podmiotami, Spółka podjęła już współpracę m. in. z International SOS s. r. o. z siedzibą w Pradze, Czechy
(umowa z dnia 25 czerwca 2003 r., opisana w pkt 9.4. Rozdziału V), Class Assistance (umowa z dnia 01 lipca 2002 r.,
opisana w pkt 9.5.Rozdziału V), Euroalarm (bez formalnej umowy – pierwszy pacjent lipiec 2002 r.) i Eurocross
(bez umowy – pierwszy pacjent sierpień 2003 r.), na udzielanie pomocy medycznej obcokrajowcom, których towarzystwa
ubezpieczeniowe korzystają z usług assistance tych firm. Dotychczas w ramach tej współpracy udzielono świadczeń
medycznych kilkunastu osobom. Spółka rozpoczęła również starania o świadczenie usług na rzecz brytyjskiego
National Health System (NHS). W lutym br. odbyło się w Londynie spotkanie robocze, w toku którego określono
profil schorzeń, które pokrywają się z możliwościami nowego szpitala oraz omówiono kolejne kroki prowadzące
do podpisania umowy z NHS. Ponieważ kolejnym krokiem miała być wizytacja w Gdańsku i uzyskanie akredytacji,
rozmowy zawieszono do czasu uruchomienia szpitala. Wznowienie prac planowane jest na przełomie września
i października br. Dnia 10 listopada 2003 r. Spółka podpisała ramową umowę o współpracy z Kettering Medical
Center Network (Ohio, USA) celem zwiększenia możliwości swojego działania. Na bazie tej umowy 24 maja
br. zawarto aneks precyzujący kwestie formalne dotyczące wysyłania pacjentów do USA oraz zakres danych
medycznych do kwalifikacji pacjentów na leczenie w procedurach, których nie wykonuje się w Polsce. Aktualnie
trwają ustalenia dotyczące kosztów (ceny) leczenia oraz selekcja pierwszego pacjenta kwalifikującego się do
zabiegu „Gamma Knife”. Ponadto, znaczącymi klientami, z punktu widzenia strategii rozwoju Spółki, są
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towarzystwa ubezpieczeniowe. Dotychczas nawiązano współpracę z kilkunastoma firmami ubezpieczeniowymi
(m. in. Warta Vita, Commercial Union, Nationale Nederlanden, Allianz, Heros, Signal Iduna, Energo Życie, Hestia)
realizując na ich rzecz usługi w zakresie orzecznictwa powypadkowego oraz badań diagnostycznych (przykładowe
umowy opisane w pkt 9.5. Rozdziału V). W 2002 roku podpisano umowę o współpracy w zakresie świadczenia
przez Swissmed usług medycznych na rzecz osób objętych ubezpieczeniem kosztów leczenia zwanego
ANTIDOTUM (TuiR CIGNA STU umowa opisana w pkt 9.5. Rozdziału V). Po otwarciu nowego szpitala
zintensyfikowano działania na rzecz nawiązania współpracy w zakresie wykonywania procedur szpitalnych na rzecz
klientów innych towarzystw ubezpieczeniowych. Jedna z firm jest zainteresowana opracowaniem przy – współpracy
Emitenta – produktu obejmującego zarówno porady lekarskie, jak i świadczenia szpitalne.
Pozyskanie kapitału z emisji Akcji Serii C umożliwi Emitentowi zajęcie znaczącej pozycji na rynku w warunkach
niezbyt intensywnej konkurencji, w szczególności poprzez zaoferowanie infrastruktury i procedur gwarantujących
jakość realizowanych świadczeń, umożliwiając współpracę m. in. z zachodnioeuropejskimi towarzystwami
ubezpieczeniowymi. Z udzielonej dotychczas pomocy medycznej dla pacjentów zagranicznych wynika jednoznacznie,
że wynagrodzenia uzyskane za te świadczenia od zachodnich towarzystw ubezpieczeniowych są kilkukrotnie wyższe
od przeciętnych cen usług medycznych obowiązujących w Polsce. Tak więc starania o obsługę tego rynku wydają
się uzasadnione. Należy jednak pamiętać, że pozyskanie tego rynku wymaga infrastruktury, którą Spółka obecnie
już posiada, a także procedur gwarantujących jakość świadczonych usług. Niekiedy wystąpić mogą dodatkowe
koszty, np. koszt akredytacji na rzecz brytyjskiego NHS szacowany jest na 70 tys. GBP. Partnerzy zagraniczni
wymagają również wyższych sum ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
W kolejnych latach Emitent planuje podejmowanie działalności w następnych placówkach szpitalnych (rozpatruje
się trzy lokalizacje), a także zwiększenie zasięgu działania w zakresie podstawowej i specjalistycznej diagnostyki
medycznej i porad lekarskich w ramach sieci współpracujących placówek. Usługi lecznictwa otwartego, poza
terenem Gdańska, mają być oferowane przez niezależne podmioty gospodarcze współpracujące z Emitentem na
bazie umowy franchisingu lub umowy o współpracy (Program Partner Medyczny Swissmed Centrum Zdrowia).
Aktualnie prowadzone są rozmowy z podmiotem zainteresowanym franchisingiem na prowadzenie nowej
przychodni w Grudziądzu.
Emitent oferując infrastrukturę Szpitala i przychodni lekarzom prowadzącym indywidualne praktyki lekarskie, którzy
niejednokrotnie są autorytetami w swoich dziedzinach, zapewnia sobie nieograniczony dostęp do rynku prywatnego,
przenosząc starania pozyskania pacjenta na lekarza. Głównym zadaniem Emitenta jest w tym przypadku dbałość
o jakość infrastruktury i zapewnienie komplementarnych usług medycznych.

1.5. Wykaz osób zarządzających Emitentem i akcjonariuszy posiadujących
co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
1.5.1. Zarząd Emitenta
Roman Walasiński – Prezes Zarządu

1.5.2. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym
Zgromadzeniu
Akcjonariusz
Bruno Hangartner

Procent głosów na Walnym Zgromadzeniu
98,46%
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2. CZYNNIKI POWODUJĄCE WYSOKIE RYZYKO DLA NABYWCÓW PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
2.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta
2.1.1. Ryzyko nieosiągnięcia planowanego poziomu usług
Strategia Emitenta opiera się na przedstawieniu na rynku usług medycznych oferty znacznie przekraczającej
dotychczas spotykane standardy zakresu i jakości. Dotyczy to zarówno samych usług, jak i infrastruktury szpitalnej.
Wiąże się to nie tylko z zapewnieniem odpowiedniego wyposażenia medycznego, ale również z wdrożeniem
i konsekwentnym stosowaniem szeregu procedur organizacyjno–medycznych, z których znaczna część jest
nowością w warunkach polskich.
W przypadku niepowodzenia lub istotnych opóźnień w realizacji swoich planów Emitent nie będzie w stanie
wyróżnić się znacząco od innych podmiotów działających na rynku usług medycznych tracąc znaczącą przewagę
konkurencyjną.

2.1.2. Ryzyko uzależnienia od kluczowych kontrahentów
W chwili obecnej dominującym płatnikiem na rynku usług medycznych jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Większość
Zakładów Opieki Zdrowotnej uzależniona jest od finansowania w ramach kontraktów z NFZ.
Jeżeli Emitentowi nie uda się zrealizować zakładanej dywersyfikacji przychodów, istnieje ryzyko, że stanie się on
uzależniony od dominującego na rynku NFZ. Należy także wspomnieć, że ze względu na wielkość Emitenta
istnieje również ryzyko uzależnienia od organizacji zagranicznych zlecających wykonywanie usług medycznych dla
swoich pacjentów.
W okresie pierwszych trzech miesięcy funkcjonowania Szpitala udaje się skutecznie realizować założenia strategii
dywersyfikacji przychodów, uzyskując wzrost przychodów od innych podmiotów gospodarczych obsługujących na
bazie infrastruktury Spółki segment pacjentów prywatnych.
Struktura sprzedaży w poszczególnych miesiącach 2004 roku.

Przychodnie – lecznictwo otwarte
NFZ
Pozostali płatnicy

marzec
70%
23%
47%

kwiecień
65%
25%
40%

maj
57%
24%
33%

czerwiec
46%
22%
24%

Szpital – lecznictwo zamknięte
NFZ – szpital
Usługi na rzecz współkorzystających
Usługi na rzecz innych podmiotów
(np. towarzystw ubezpieczeniowych)
Usługi na rzecz prywatnych pacjentów

25%
15%
8%
0%

27%
13%
12%
2%

27%
12%
14%
1%

40%
10%
28%
2%

1%

0%

0%

0%

OPERATOR MEDYCZNY

95%

92%

85%

86%

5%
1%
2%
2%

8%
5%
3%
0%

15%*
5%
6%
3%

14%*
7%
6%
0%

OPERATOR INFRASTRUKTURY
Najem
Współkorzystanie z infrastruktury
Pozostałe
* Kwoty nie sumują się na skutek zaokrągleń.
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2.1.3. Ryzyko zależności od kluczowego personelu
Ze wzglądu na charakter i specyfikę działalności Emitenta niezwykle istotne dla sukcesu prowadzonych działań jest
utrzymanie obecnego personelu zarządzająco–administracyjnego oraz jego rozbudowa. W drugiej kolejności
Emitent musi zapewnić minimalny poziom podstawowego personelu medycznego oraz współpracę odpowiednich specjalistów.
Ze względu na obecną sytuację na rynku Emitent nie przewiduje istotnych problemów w pozyskiwaniu odpowiednich
pracowników dla stałego, podstawowego personelu medycznego. Ponadto Emitent już w chwili obecnej współpracuje
z szeregiem lekarzy specjalistów, a potencjał akademicko–naukowy Trójmiasta powinien zapewnić odpowiednie
zaplecze specjalistów.
Podstawowe ryzyko wiąże się z utrzymaniem i rozbudową zespołu zarządzającego, od którego oczekuje się
realizowania zachodnich standardów administrowania Szpitalem.

2.1.4. Ryzyko związane z wysokim zadłużeniem Emitenta oraz jego
bieżącymi wynikami
Sprawozdania finansowe Emitenta wykazują stratę, rosnące zadłużenie oraz niekorzystne wskaźniki płynności.
W opinii Emitenta obecna sytuacja jest efektem realizacji końcowej fazy inwestycji związanej z uruchomieniem
Szpitala, w trakcie której kumulują się ostatnie nakłady finansowe. Oznacza to również znaczący wzrost kosztów
operacyjnych związanych z nową infrastrukturą.
Emitent przed przystąpieniem do realizacji projektu inwestycyjnego przewidywał wystąpienie takiej sytuacji.
W przekonaniu Emitenta realizacja opracowanej strategii pozyskiwania środków w celu finansowania inwestycji,
w tym poprzez publiczną emisję akcji, służy zapewnieniu Spółce bezpieczeństwa finansowego i pozwoli na znaczącą
zmianę struktury bilansu. Jednocześnie Emitent zwraca uwagę, że uruchomiony w marcu bieżącego roku Szpital
zaczął generować przychody związane zarówno z prowadzeniem działalności Operatora Medycznego, jak
i Operatora Infrastruktury. Na szczególną uwagę zasługuje dynamika wzrostu przychodów Operatora Infrastruktury.

2.1.5. Ryzyko związane z posiadaniem przez jednego z akcjonariuszy
pozycji dominującej
Po przeprowadzeniu oferty publicznej Akcji Serii C Bruno Hangartner, nawet w przypadku skorzystania przez wszystkich
Obligatariuszy z prawa do zamiany posiadanych przez nich Obligacji na Akcje Serii B, pozostanie dominującym
akcjonariuszem Spółki, posiadającym związane z tym znaczące uprawnienia korporacyjne. W ocenie tego ryzyka
należy jednak mieć na uwadze fakt, że Bruno Hangartner miał decydujący wpływ na rozwój Emitenta i formułowanie
jego dalszej strategii, będąc do dnia 27 sierpnia 2003 roku Prezesem Zarządu Emitenta. W przekonaniu Emitenta
posiadanie przez Bruno Hangartnera pozycji dominującej nie stanowi czynnika ryzyka, należy wręcz do pozytywnych
aspektów działalności Emitenta.

2.1.6. Ryzyko zmiany przepisów prawa
Zmiany przepisów prawa oraz ich interpretacja, w szczególności w zakresie prawa podatkowego czy przepisów
regulujących system publicznego finansowania opieki medycznej czy działanie spółek, mogą bezpośrednio lub
pośrednio wywołać negatywne skutki dla Emitenta lub podmiotów, z którymi Emitent współpracuje, w ramach
prowadzonej przez siebie działalności. Jednym z ryzyk może być, związana z wstąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej, konieczność stosowania oraz implementacji regulacji Unii Europejskiej. Stosowanie
prawodawstwa Unii Europejskiej może spowodować niejasności w interpretacji przepisów, różną praktykę organów
państwowych oraz niejednolite orzecznictwo sądów, w tym sądów administracyjnych.
Praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania, nie są jednolite. W przypadku
przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej interpretacji przepisów podatkowych niż zakładana przez Emitenta,
może on liczyć się z niekorzystnymi konsekwencjami wpływającymi na jego sytuację finansową, osiągane wyniki
oraz perspektywy rozwoju. Prawo polskie zawiera zasady kontroli przepływu i transferu kapitału z i do Polski.
Pomimo, że zasady te nie ograniczają obecnie możliwości transferu dochodów, w przypadku istotnych problemów
ekonomicznych, takie ograniczenia mogą być wprowadzone.
Ponadto w chwili obecnej, w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie NFZ, nieznany jest ostateczny
kształt zasad organizacji i działania systemu publicznego finansowania opieki medycznej po roku 2004.
W szczególności w obliczu trwających w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej prac nad ustawą o świadczeniach opieki
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zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, nie wiadomo, jakiego
ostatecznego kształtu nabiorą zmiany legislacyjne dotyczące organizacji i działania NFZ (w dniu 26 lipca 2004 r.
Sejm uchwalił ustawę, która została skierowana do Senatu). Jako że Emitent działa na rynku usług medycznych,
który w znacznym stopniu uzależniony jest od finansowania ze środków budżetowych, nie można wykluczyć ryzyka
niekorzystnego wpływu tych nowelizacji na sytuację finansową Emitenta. Ponadto zwraca się uwagę na czynnik
ryzyka opisany w pkt. 2.2.2 poniżej.

2.1.7. Ryzyko związane z koniecznością wykupu Obligacji
Emitent jest zobowiązany, w przypadku nieskorzystania przez wszystkich lub części Obligatariuszy z prawa do
konwersji Obligacji na Akcje Serii B, do wykupu pozostałych Obligacji nie zamienionych na Akcje Serii B.
Warunki emisji Obligacji przewidują także możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji. Istnieje więc ryzyko, że
w chwili wykupu Obligacji Emitent nie będzie dysponował nadwyżką środków wystarczających na pokrycie
zobowiązań względem Obligatariuszy i będzie zmuszony do skorzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, co
może mieć negatywny wpływ, szczególnie na koszty finansowe Emitenta. Może być to szczególnie istotne dla
Obligatariuszy, którzy dokonali wcześniej konwersji Obligacji na Akcje Serii B.

2.1.8. Ryzyko związane z ustanowionym zastawem na mieniu Emitenta
W dniu 15 stycznia 2004r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie ustanowienia
zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą będących mieniem
przedsiębiorstwa Emitenta, na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu emisji Obligacji zamiennych na Akcje Serii B
Emitenta, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia
15 stycznia 2004r. Z chwilą zamiany na Akcje Serii B wszystkich Obligacji lub ich wykupu, zabezpieczenie
w postaci zastawu wygasa. W związku z tym istnieje potencjalne ryzyko, że w przypadku, gdy Obligacje nie zostaną
zamienione na Akcje Serii B a Spółka nie będzie posiadała wystarczających środków finansowych na ich wykupienie,
Obligatariusze będą mieli prawo do zaspokojenia swoich roszczeń między innymi ze zbycia składników majątkowych
objętych zastawem. W opinii Emitenta zaistnienie takiej sytuacji w przypadku powodzenia publicznej emisji
Akcji Serii C jest bardzo mało prawdopodobne.

2.2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi
działalność
2.2.1. Ryzyko makroekonomiczne
Na realizację założonych przez Emitenta celów strategicznych i osiągane przez niego wyniki finansowe oddziałują
między innymi czynniki makroekonomiczne, niezależne od Emitenta. Do takich czynników zaliczyć można: inflację,
ogólną sytuację gospodarczą w Polsce, dynamikę produktu krajowego brutto, politykę podatkową czy też akcesję
Polski do UE. Ewentualne niekorzystne zmiany parametrów makroekonomicznych mogą wpłynąć negatywnie na
możliwości rozwojowe Emitenta.

2.2.2. Ryzyko związane ze zmianami w systemie opieki zdrowotnej
Emitent działa na rynku usług medycznych, który w znacznym stopniu uzależniony jest od finansowania ze środków
budżetowych. W chwili obecnej, w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie NFZ (wyrok TK z dnia
07 stycznia 2004, syg. Akt K14/03, opublikowany w OTK–A 2004/1/1), nieznany jest sposób działania systemu
publicznego finansowania opieki medycznej po roku 2004.
Należy jednak podkreślić, że: (i) spodziewane zmiany w systemie opieki zdrowotnej zmierzają w kierunku przynajmniej
częściowego urynkowienia mechanizmów finansowania; (ii) Emitent dywersyfikuje swoje przychody pozyskując
innych niż NFZ płatników, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
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2.2.3. Ryzyko konkurencji
Emitent działa na bardzo specyficznym rynku. Konkuruje o: (i) kontrakty z NFZ; (ii) współpracę z innymi Zakładami
Opieki Zdrowotnej, którym oferuje własną infrastrukturę; (iii) umowy z innymi podmiotami finansującymi usługi
medyczne; (iv) umowy z zagranicznymi organizacjami zlecającymi wykonywanie usług medycznych oraz (v)
bezpośrednio o pacjentów krajowych i zagranicznych.
W każdym przypadku grupa konkurencyjnych podmiotów jest częściowo lub całkowicie odmienna, inna jest
również strategia Emitenta. Tak szerokie zróżnicowanie działań Emitenta stawia mu wysokie wymagania a sprostanie
im stanowi istotny czynnik ryzyka.
Należy jednak podkreślić, że możliwość tak znacznej dywersyfikacji strumieni przychodów powinno mieć pozytywny
wpływ na bezpieczeństwo finansowe Emitenta.

2.2.4. Ryzyko kursowe
Z uwagi na fakt, że Emitent dokonywał zakupów części wyposażenia oraz materiałów według cen określonych
w walutach obcych a także posiada kredyt walutowy, istnieje ryzyko, iż wahania kursów walut mogą mieć
negatywny wpływ na jego wyniki finansowe. Biorąc pod uwagę kurs obowiązujący na dzień sporządzenia bilansu
i przeciętny kurs uruchomienia kredytu, odpowiednia kwota różnic kursowych będzie odnoszona w przychody lub
koszty finansowe (kurs obowiązujący na dzień 30 czerwca 2004r. jest o ok. 3% wyższy od przeciętnego kursu
uruchomienia). Na dzień aktualizacji prospektu dostawy towarów i usług, których cena wyrażona była w Euro
(np. Zalmed, Siemens, Draeger – umowy opisane w Rozdziale V) już nastąpiły a ich wartość określono ostatecznie
w złotych. Jedynie w przypadku płatności dla firmy Draeger Polska Sp. z o. o., w odniesieniu do niezapłaconej
należności, zastrzeżono odsetki umowne, których wysokość odpowiada kwocie różnic kursowych, przy czym jako
punkt odniesienia przyjmuje się kurs sprzedaży NBP z 30 grudnia 2003r., (4,7255 zł), który jest znacznie wyższy od
obowiązującego obecnie.
Należy podkreślić, że Emitent przewiduje rozwijanie ścisłej współpracy z podmiotami zagranicznymi, uzyskując
przychody walutowe. Powinno to ograniczyć potencjalny negatywny wpływ ewentualnego osłabienia złotego na
sytuację Emitenta.

2.3. Czynniki ryzyka związane z akcjami Emitenta
2.3.1. Ryzyko związane ze zmianą systemu podatkowego
W ciągu najbliższych lat można spodziewać się dalszych zmian obecnie obowiązujących przepisów podatkowych
w zakresie opodatkowania przychodów kapitałowych. Ponieważ obecnie niemożliwe jest jeszcze precyzyjne
określenie kierunku, w jakim pójdą zmiany polskiego prawa podatkowego, osoby, które obejmą Akcje Serii C
przed ich zbyciem powinny zapoznać się z obowiązującymi w tym czasie przepisami prawa a także w miarę
potrzeby zasięgnąć porady prawnej.

2.3.2. Ryzyko niedojścia emisji Akcji Serii C do skutku
W przypadku gdy w terminie publicznej subskrypcji nie zostanie objętych lub należycie opłaconych przynajmniej
1.500.000 Akcji Serii C, emisja Akcji Serii C nie dojdzie do skutku.
Emisja Akcji Serii C nie dojdzie do skutku również w przypadku, gdy w okresie 6 miesięcy od dnia udzielenia
zgody na wprowadzenie Akcji Serii C do publicznego obrotu (o ile wniosek o udzielenie tej zgody zostanie złożony
przed upływem czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego), Zarząd
Emitenta nie wystąpi do właściwego sądu rejestrowego z wnioskiem o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego
lub gdy uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.
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2.3.3. Ryzyko związane z terminem wprowadzenia bądź odmową
wprowadzenia akcji do obrotu wtórnego
Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Akcji Serii B oraz Akcji Serii C do obrotu wtórnego na urzędowym rynku
giełdowym GPW.
Wprowadzenie Akcji Serii B oraz Akcji Serii C do obrotu na urzędowym rynku giełdowym GPW wymaga złożenia
przez Emitenta stosownego wniosku o przyjęcie Akcji Serii B oraz Akcji Serii C do KDPW, a następnie po otrzymaniu
uchwały Zarządu KDPW o przyjęciu Akcji Serii B oraz Akcji Serii C do depozytu, złożenia do GPW wniosku
o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na urzędowym rynku giełdowym GPW. Tym samym Emitent
nie może precyzyjnie określić terminów wprowadzenia Akcji Serii B oraz Akcji Serii C do obrotu na rynku wtórnym.
Jednakże Zarząd Emitenta będzie dokładał wszelkich starań, aby nastąpiło to w możliwie krótkim czasie.

2.3.4. Ryzyko czasowego niedopuszczenia do obrotu wtórnego Akcji Serii B
Zwraca się uwagę, że w odniesieniu do Akcji Serii B, z uwagi na ustalenie ceny emisyjnej (ceny konwersji) na
poziomie 2,67 zł, w przypadku gdy różnica pomiędzy ceną emisyjną Akcji Serii B i ceną emisyjną Akcji Serii C
przekroczy 50% niższej z tych cen, może mieć zastosowanie Wspólne Stanowisko Rady i Zarządu Giełdy z dnia
4 czerwca 2003 r. w sprawie publicznego charakteru emisji nowych akcji. W takim przypadku Akcje Serii B mogą
zostać dopuszczone do obrotu giełdowego dopiero po upływie 18 miesięcy od dnia Walnego Zgromadzenia, na
którym podjęto uchwałę o emisji Akcji Serii B.

2.3.5. Ryzyko znacznej podaży akcji
Nie można wykluczyć pojawienia się znacznej podaży akcji ze strony nowych akcjonariuszy począwszy od dnia
wprowadzenia Akcji Serii C do obrotu na GPW.
Podobnie nie można wykluczyć podaży znacznych pakietów akcji Emitenta obejmowanych w wyniku zamiany
Obligacji na Akcje Serii B, jak i znajdujących się w posiadaniu obecnych akcjonariuszy. Zwiększenie podaży akcji
w obrocie może mieć niekorzystny wpływ na kształtowanie się ich kursu. Zarządowi Emitenta nie są znane
jakiekolwiek zamiary pozbywania się akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w przyszłości.

2.3.6. Ryzyko wahań kursowych i ograniczonej płynności inwestycji
Charakterystyczną cechą polskiego rynku kapitałowego są między innymi znaczne wahania cen akcji oraz
wolumenu obrotów w krótkich przedziałach czasu. Szczególnie inwestorzy zainteresowani przeprowadzaniem
transakcji kupna lub sprzedaży znacznych pakietów akcji powinni uwzględnić ryzyko czasowego ograniczenia ich
płynności a także znacznych wahań ich kursu. Ponadto nie jest możliwe precyzyjne określenie terminu wprowadzenia
Akcji Serii B oraz Akcji Serii C do obrotu na GPW. Z tych powodów inwestorzy nabywający Akcje Serii C powinni
brać pod uwagę ryzyko przejściowego ograniczenia płynności inwestycji.

2.3.7. Zawieszenie obrotu akcjami
GPW może zawieszać obrót giełdowy akcjami spółek publicznych, które nie wypełniają określonych obowiązków
w zakresie ujawniania informacji a także w niektórych innych przypadkach określonych w Regulaminie GPW. Nie
ma pewności, czy taka sytuacja nie wystąpi w przyszłości w odniesieniu do akcji Emitenta.

2.3.8. Wykluczenie papierów wartościowych z publicznego obrotu
W sytuacji gdy spółki publiczne nie dopełniają określonych obowiązków wymaganych prawem, w szczególności
obowiązków, o których mowa w art. 76–81 i art. 84 lub wynikających z przepisów, o których mowa w art. 63, art.
73, art. 75, art. 82, art. 83 i art. 148 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, KPWiG może
nałożyć na podmiot, który nie dopełnił obowiązków, karę pieniężną lub może wydać decyzję o wykluczeniu
papierów wartościowych wyemitowanych przez ten podmiot z publicznego obrotu lub nałożyć obie te kary łącznie.
Nie ma pewności, że taka sytuacja nie wystąpi w przyszłości w odniesieniu do akcji Emitenta. Konsekwencją
wykluczenia akcji Emitenta z publicznego obrotu jest wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym, co wiąże się
z utratą płynności akcji oraz spadkiem ich cen.
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2.3.9. Ryzyko związane z obrotem PDA
Obrót PDA będzie miał miejsce w okresie pomiędzy zakończeniem subskrypcji Akcji Serii C a zarejestrowaniem
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C przez właściwy sąd. W przypadku gdy sąd
rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi rejestracji podwyższenia kapitału, właściciel PDA otrzyma zwrot
kwoty równej iloczynowi ceny emisyjnej i liczby posiadanych PDA. W takim przypadku inwestorzy, którzy nabyli PDA
na rynku giełdowym po cenie wyższej od ceny emisyjnej Akcji Serii C poniosą straty na inwestycji.

3. WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA
Dane w tys. zł *
12 grudnia
1 stycznia
2003 –
2003 –
30 czerwca 2004 11grudnia 2003
3.300
4.528
(1.887)
(1.758)
(2.431)
(1.896)
(2.651)
(1.917)
59.938
34.610
54.143
28.032
37.752
20.654
15.986
6.997
5.795
6.578
8.728
8.728
8 728 000
–
(0,30)
–
(0,30)
–
–
–

2002

2001

Przychody ze sprzedaży
5.707
4.654
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
(1.081)
(2.446)
Zysk (strata) brutto
(2.182)
(2.391)
Zysk (strata) netto
(1.572)
(2.391)
Aktywa razem
18.436
12.048
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
9.942
10.154
Zobowiązania długoterminowe
7.151
7.795
Zobowiązania krótkoterminowe
1.739
1.518
Kapitał własny (aktywa netto)
8.495
1.894
Kapitał zakładowy
8.728
838
Liczba akcji (w szt.)
–
–
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł)
–
–
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł)
–
–
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda
–
–
na jedną akcję
*) Przedstawione dane finansowe są łącznymi danymi finansowymi, tzn. uwzględniają sprawozdania Oddziału
w Gdańsku. Szczegółowy opis zasad sporządzania sprawozdań łącznych przedstawiony jest w punkcie 4
Rozdziału VIII .

4. WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZDOLNOŚĆ REGULOWANIA ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA
ORAZ JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału
Stopa zwrotu z aktywów
Rentowność sprzedaży
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych

12 grudnia
1 stycznia
2003 –
2003 –
30 czerwca 2004 11 grudnia 2003
–45,75%
–29,14%
–4,42%
–5,54%
–80,33%
–42,33%
9,34
4,26

2002
–18,51%
–8,53%
–27,55%
1,17

Emitent nie wypłacał w żadnym z prezentowanych okresów dywidendy.
Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROE): zysk (strata) netto/kapitały własne
Stopa zwrotu z aktywów (ROA): zysk (strata) netto/aktywa
Rentowność sprzedaży: zysk (strata) netto/przychody ze sprzedaży
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania/kapitały własne

10

2001
–126,24%
–19,85%
–51,38%
5,36

1 swiss.qxd

8/27/04

2:20 PM

Page 11

Rozdział I – Podsumowanie i czynniki ryzyka

5. INFORMACJE O RATINGU
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, Emitent ani papiery wartościowe przez niego wyemitowane
nie były przedmiotem ratingu.

6. CELE EMISJI
6.1. Cele Emisji Akcji Serii C
Wpływy z Emisji Spółka zamierza przeznaczyć na następujące cele:
• Uzupełnienie finansowania budowy i uruchomienia Szpitala, przez co rozumie się:
– zapłatę zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług powstałych w związku z budową i wyposażeniem
Szpitala – 11 milionów zł;
– zabezpieczenie środków na obsługę kosztów finansowych od zobowiązań wynikających z umów
opisanych w Rozdziale V (np. Draeger Polska Sp. z o. o., pkt. 8.2.; Polnord pkt 8.3.) – 0,7 miliona zł;
– ewentualny zakup instrumentów i urządzeń, odpowiednio do kształtującego się pod wypływem
zapotrzebowania rynku, profilu działalności szpitala. W zakresie tego celu przewiduje się również
możliwość zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu diagnostycznego umożliwiającego zakontraktowanie
z Narodowym Funduszem Zdrowia wybranych procedur medycznych, których podaż w systemie
publicznym jest niewielka (z uwagi na brak środków na zakup nowoczesnej aparatury), zaś popyt,
rentowność i możliwość kontraktowania z NFZ uzasadniają inwestycje umożliwiające realizację takich
usług (np. w zakresie kardiologicznych metod endowaskularnych czy okulistyki) – 1,3 miliona zł.
• Budowa sieci franchisingowej i partnerów medycznych działających w zakresie podstawowej opieki medycznej
i diagnostyki przedzabiegowej. W tym zakresie planowane jest prowadzenie szkoleń dla franchisobiorców
i partnerów medycznych, przygotowanie i dystrybucja podręczników operacyjnych określających standardy
świadczenia usług w ramach systemu a także koszty funkcjonowania biura handlowego odpowiedzialnego za
pozyskiwanie do współpracy nowych placówek medycznych, zawieranie stosownych umów oraz koszty związane
z systemem identyfikacji wizualnej marki Swissmed Centrum Zdrowia – 2 miliony zł.
• Dokończenie prac nad systemem zarządzania, systemem obiegu dokumentów, przepływu informacji, standaryzacji
procedur i uzyskanie certyfikatu jakości ISO. W zakresie tego celu znajduje się wdrożenie zintegrowanego
systemu informatycznego opartego na amerykańskich doświadczeniach, opracowanie instrukcji, regulaminów
i procedur w zakresie umożliwiającym uzyskanie certyfikatu jakości, wdrożenie i audyt ISO i inne – 1 milion zł.
• Uzupełnienie kapitału obrotowego do poziomu nieograniczającego dynamicznego rozwoju. Wzrost sprzedaży
powoduje wzrost zapotrzebowania na środki obrotowe niezbędne do sfinansowania zapasów, zatrudnienia
dodatkowego personelu (w szczególności obsady dyżurów), zakupu drobnych instrumentów medycznych itp.
Dostawcy sprzętu i materiałów medycznych wyznaczają niejednokrotnie limity dla dostaw z odroczonym
terminem płatności, co może ograniczać ilość i zakres realizowanych świadczeń. Środki obrotowe winny
umożliwić również nawiązywanie i utrzymywanie współpracy międzynarodowej (w tym również udział w sympozjach
i konferencjach, podróże służbowe) – 2 miliony zł.
• Rozpoczęcie prac nad przygotowaniem lokalizacji kolejnego szpitala, w tym m. in. badania potencjału rynku
i siły oddziaływania konkurencji, określenie warunków zabudowy, weryfikacja zaplecza kadrowego, opracowanie
projekcji finansowych i sposobów finansowania nowych inwestycji, adaptacja koncepcji architektonicznej od
warunków miejscowego planu zagospodarowania i inne koszty organizacyjne – od 0,5 do 1,0 miliona zł.
Opisane powyżej cele wynikają ze strategii rozwoju Spółki. Realizacja każdego z nich będzie miała miejsce
niezależnie od siebie, w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku pozyskania wystarczającego finansowania,
Emitent priorytetowo potraktuje zobowiązania handlowe, przy czym z dotychczasowej współpracy z dostawcami
wynika, że wraz z zapłatą części zobowiązania można wynegocjować znaczne odroczenie terminu płatności lub
spłatę salda zadłużenia w ratach. Kolejno finansowane będą wdrożenie systemu informatycznego i budowa sieci
partnerów medycznych.
W przypadku gdyby środki z Emisji nie były wystarczające do zrealizowania wszystkich opisanych celów, Emitent
rozważy możliwość ich sfinansowania za pomocą innych instrumentów finansowych, np. poprzez leasing części
sprzętu. Ostatecznie decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez Emitenta po uwzględnieniu wartości środków
pozyskanych z Emisji, uwarunkowań rynkowych oraz w oparciu o analizę efektywności poszczególnych celów
w kontekście ich alternatywnego finansowania.
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W okresie pomiędzy pozyskaniem środków z Emisji a realizacją celów Emisji, środki pozyskane z Emisji będą
lokowane w bezpieczne, krótkoterminowe instrumenty finansowe.
Realizacja celów Emisji nastąpi w możliwie najkrótszym czasie po uzyskaniu wpływów z emisji.
Płatności zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług następować będą sukcesywnie przy uwzględnieniu terminów
uzgodnionych z dostawcami. Emitent przygotował się do realizacji celów emisji zawierając stosowne umowy
z wykonawcami i dostawcami (znaczące i istotne umowy opisane są w Rozdziale V Prospektu). Prace budowlano
–montażowe zostały zakończone. Realizowane też są ostatnie etapy dostaw sprzętu i aparatury medycznej.
Realizacja projektu budowy sieci partnerów medycznych przewidziana jest na 2005 rok. Jednakże w IV kwartale
2004 roku przewidywane są pierwsze wydatki na ten cel – głównie na opracowanie procedur i szkolenia
potencjalnych partnerów. Obecnie Emitent prowadzi prace w zakresie opracowywania standardów świadczenia
usług w ramach systemu oraz w zakresie promocji marki Swissmed Centrum Zdrowia.
Prace związane z wdrożeniem systemu zarządzania są już rozpoczęte, zaś ich zakończenie planowane jest na
przełomie 2004/2005.
Rozpoczęto prace w zakresie identyfikacji potencjalnych nowych lokalizacji oraz prowadzone są analizy lokalnych
rynków. Powinny one doprowadzić do opracowania planu w zakresie geograficznych kierunków rozwoju Spółki na lata 2005/2006.

6.2. Cele emisji Akcji Serii B
Cele ekonomiczne emisji Akcji Serii B są tożsame z celami emisji Obligacji i w dużej części są już zrealizowane.
Celem emisji Obligacji było pozyskanie środków finansowych na ukończenie części prac budowlano–instalacyjnych
w Szpitalu, zasilenie kapitału obrotowego Emitenta oraz w głównej części na zakup specjalistycznego wyposażenia Szpitala.
Dodatkowo celem emisji Akcji Serii B jest umożliwienie Obligatariuszom realizacji świadczenia niepieniężnego
wynikającego z wyemitowanych Obligacji w postaci prawa do zamiany posiadanych Obligacji na Akcje Serii B.

6.3. Wykorzystanie wpływów z poprzednich emisji
Na podstawie uchwały nr 1 NWZ Spółki z dnia 15 stycznia 2004 r. oraz uchwały Zarządu z dnia 5 lutego 2004 r.
zmienionej uchwałą z dnia 16 lutego 2004 r., 26 lutego 2004 r. oraz 26 kwietnia 2004 r., Spółka wyemitowała
9.500 Obligacji zamiennych na Akcje Serii B. Środki z powyższej emisji w kwocie 9.500.000 zł zostały wykorzystane
zgodnie z celami emisji, tzn. na ukończenie części prac budowlano–instalacyjnych w nowym Szpitalu, zasilenie
kapitału obrotowego Emitenta oraz na zakup specjalistycznego wyposażenia do nowego Szpitala. Wartości
wydatków planowanych i zrealizowanych zestawiono w tabeli:
Sposób rozdysponowania środków z emisji Obligacji
Planowane
Zrealizowane
(kwoty w zaokrągleniu do pełnych tysięcy)
tys. PLN
tys. PLN
1. Sale operacyjne
2.700
2.286
2. Instalacje niskoprądowe
1.300
638*
3. Wyposażenie, w szczególności radiologia (tomokomputer,
sprzęt USG, ramię „C”, RTG i inne), meble, łóżka,
stoły operacyjne, anestezja i intensywna terapia
(instalacje gazów med. i wyposażenie OIOM),
centralna sterylizacja, narzędzia medyczne
11.000
4.713
4. Kapitał obrotowy (w tym koszty dot. rozruchu, opatrunki,
leki, środki trwałe niskocenne i inne)
2.500
1.863
RAZEM
17.500
9.500
* płatność zrealizowano na rzecz tego samego dostawcy (Polnord ), jednak z tytułu innych zobowiązań dotyczących
robót budowlanych w Szpitalu, o wcześniejszym terminie wymagalności. Płatność kontraktu na instalacje
niskoprądowe uzgodniono na koniec 2004 r. (umowa opisana w Rozdziale V).
Akcje Serii A zostały wydane dotychczasowym wspólnikom Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w związku
z procesem przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
W okresie 5 lat od daty aktualizacji niniejszego Prospektu emisyjnego, Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
(poprzednia forma prawna Emitenta) dokonała również podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę
7.890.000 zł do kwoty 8.728.000 zł poprzez utworzenie 7.890 nowych udziałów po 1.000 zł każdy udział, zaś
wszystkie nowe udziały objęte zostały przez dotychczasowego wspólnika Spółki – THEO FREY AG w Bernie i pokryte
wkładem niepieniężnym w postaci wymagalnych wierzytelności przysługujących THEO FREY AG z tytułu pożyczek
udzielonych przez tę spółkę na rzecz Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o., o łącznej wartości 7.890.000 zł.
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6.4. Zmiany celów Emisji
Na dzień sporządzenia Prospektu Zarząd Emitenta nie przewiduje zmiany celów, dla realizacji których przeprowadzana
jest Emisja Akcji Serii C.
Jednak w przypadku gdy realizacja powyższych celów byłaby niemożliwa lub gdyby nie służyła rozwojowi Spółki,
a w konsekwencji wzrostowi wartości Spółki dla jej akcjonariuszy, Zarząd, po skonsultowaniu się z Radą Nadzorczą,
będzie organem uprawnionym do dokonywania takich zmian. Ewentualna zmiana celów Emisji zostanie dokonana
na podstawie uchwały Zarządu. Informacja o zmianie celów Emisji zostanie podana do publicznej wiadomości
w trybie określonym w art. 81 ust 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi – opisanym we Wstępie
do Prospektu.

7. OPIS PODSTAWOWYCH CZYNNIKÓW MAJĄCYCH WPŁYW NA CENĘ
EMISYJNĄ OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ ZASADY
USTALENIA TEJ CENY
Cena emisyjna Akcji Serii C zostanie ustalona przez Emitenta na podstawie rekomendacji udzielonej przez
Oferującego w oparciu o przeprowadzony przed Publiczną Subskrypcją proces budowy Księgi Popytu, o której
mowa w pkt. 11.4.2 Rozdziału III niniejszego Prospektu.
Ponadto przy ustalaniu ceny emisyjnej Akcji Serii C zostaną wzięte pod uwagę następujące czynniki:
•perspektywy rozwoju oraz prognozowane wyniki finansowe Spółki,
•sytuacja na rynku, na którym Spółka operuje,
•aktualna koniunktura na GPW,
•prognozowany rozwój sytuacji na rynku kapitałowym.
Akcje Serii B zostały wyemitowane w celu umożliwienia posiadaczom Obligacji skorzystania ze świadczenia
niepieniężnego w postaci prawa do zamiany Obligacji na Akcje Serii B. Cena emisyjna wynika z ustalonego
współczynnika konwersji, który określa liczbę Akcji Serii B, na którą może zostać zamieniona jedna Obligacja.
W związku z tym, że jedna Obligacja o wartości nominalnej 1.000 PLN może zostać zamieniona na 374 Akcje
Serii B, cena emisyjna jednej Akcji Serii B wynosi w zaokrągleniu do pełnych groszy 2,67 PLN. Współczynnik
konwersji został ustalony przez Zarząd na podstawie indywidualnych negocjacji z potencjalnymi inwestorami przed
zaoferowaniem Obligacji. Przy ustalaniu współczynnika konwersji zostały również wzięte pod uwagę następujące
czynniki:
•perspektywy rozwoju Emitenta,
•planowane wprowadzenie akcji Emitenta do publicznego obrotu,
•porównanie z podobnymi spółkami działającymi w Europie i USA.

8. STOPIEŃ OBNIŻENIA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ
DLA NOWYCH NABYWCÓW
Stopień obniżenia wartości księgowej dla nabywców Akcji Serii B
Cena emisyjna 1 akcji
Wartość księgowa netto na 1 akcję przed emisją (na dzień 30.06.2004)
Wzrost wartości księgowej na 1 akcję w wyniku emisji
Wartość księgowa netto na 1 akcję po emisji (pro forma)
Obniżenie wartości księgowej netto na 1 nabywaną akcję

zł
2,67
0,66
0,58
1,24
1,43

Stopień obniżenia wartości księgowej dla nabywców Akcji Serii C
Cena emisyjna 1 akcji
Wartość księgowa netto na 1 akcję przed emisją (na dzień 30.06.2004)
Wzrost wartości księgowej na 1 akcję w wyniku emisji
Wartość księgowa netto na 1 akcję po emisji (pro forma)
Obniżenie wartości księgowej netto na 1 nabywaną akcję

zł
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Nabyte akcje

Łączny wkład pieniężny
do kapitału Spółki*

liczba (szt.)
procent
wartość (zł)
procent
Dotychczasowi akcjonariusze
8 728 000
do 55,31%
704 000
Nowi nabywcy Akcji Serii B
do 3 553 000
do 22,51%
9 500 000
Nowi nabywcy Akcji Serii C
do 3 500 000
do 22,18%
Razem
do 15 781 000
100,00%
100,00%
* wkład pieniężny nie obejmuje konwersji pożyczek opisanych w pkt 13 Rozdziału IV

Średnia cena
zapłacona
za jedną akcję
1,00 zł
2,67 zł

9. DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE WARTOŚCI KSIĘGOWEJ I ZOBOWIĄZAŃ
EMITENTA
Na dzień 30 czerwca 2004 roku wartość księgowa Emitenta wynosiła 5.794.594,45 zł, zaś wartość zobowiązań
i rezerw na zobowiązania wynosiła 54.143.300,06 zł.
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Rozdział II. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE
ZAWARTE W PROSPEKCIE
1. EMITENT
Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne
Firma:
Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna
Siedziba:
Gdańsk
Kraj:
Polska
Adres:
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 5, 80-208 Gdańsk
Telefon:
(0 58) 524 15 15
Faks:
(0 58) 524 15 25
Poczta elektroniczna:
biuro@swissmed.com.pl
Główna strona internetowa:
www.swissmed.pl
Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta
W imieniu Emitenta działa następująca osoba:
Roman Walasiński – Prezes Zarządu
Informacja o miejscu zamieszkania osoby fizycznej działającej w imieniu Emitenta została objęta wnioskiem
o niepublikowanie i przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.
Oświadczenie Emitenta
Oświadczam, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani
okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa a także, że zgodnie z moją
najlepszą wiedzą nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności,
które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez
niego wyniki finansowe.
____________________
Roman Walasiński
Prezes Zarządu

2. PODMIOTY SPORZĄDZAJĄCE PROSPEKT
2.1. Emitent
Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne
Firma:
Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna
Siedziba:
Gdańsk
Kraj:
Polska
Adres:
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 5, 80-208 Gdańsk
Telefon:
(0 58) 524 15 15
Faks:
(0 58) 524 15 25
Poczta elektroniczna:
biuro@swissmed.com.pl
Główna strona internetowa:
www.swissmed.pl

Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta
W imieniu Emitenta działa następująca osoba:
Roman Walasiński – Prezes Zarządu
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Informacja o miejscu zamieszkania osoby fizycznej działającej w imieniu Emitenta została objęta wnioskiem
o niepublikowanie i przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.
Odpowiedzialność Emitenta, jako sporządzającego Prospekt, dotyczy wszystkich informacji zawartych
w Prospekcie.
Powiązania sporządzającego Prospekt oraz osób fizycznych działających w imieniu sporządzającego
Prospekt z Emitentem oraz Podmiotem Dominującym
Pan Roman Walasiński pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta i jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy
o pracę na stanowisku Dyrektora Generalnego. Pan Roman Walasiński jest właścicielem 67.000 Akcji imiennych
Serii A Emitenta.
Poza wyżej wymienionymi nie występują inne powiązania personalne, strukturalne, kapitałowe ani umowne
pomiędzy Emitentem oraz Podmiotem Dominującym wobec Emitenta a osobami fizycznymi działającymi w imieniu
Emitenta.
Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Emitenta jako podmiotu
sporządzającego Prospekt
Oświadczam, że Prospekt został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz, że informacje
zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie
w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa.
____________________
Roman Walasiński
Prezes Zarządu

2.2. Capital Partners Spółka Akcyjna
Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne
Firma:
Siedziba:
Kraj:
Adres:
Telefon:
Faks:
Poczta elektroniczna:
Główna strona internetowa:

Capital Partners Spółka Akcyjna
Warszawa
Polska
ul. Nowogrodzka 50, 00-950 Warszawa
(0 22) 628 44 02
(0 22) 629 47 03
biuro@c-p.pl
www.c-p.pl

Osoby fizyczne działające w imieniu Capital Partners S.A.
W imieniu Capital Partners S.A. działają następujące osoby:
Paweł Bala
– Prezes Zarządu
Konrad Korobowicz
– Wiceprezes Zarządu
Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu Capital Partners S.A. została objęta
wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.
Capital Partners S.A. jako podmiot sporządzający Prospekt odpowiada za sporządzenie następujących części
Prospektu:
Wstęp
Rozdział II pkt 2.2
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Powiązania Capital Partners S.A. oraz osób fizycznych działających w imieniu Capital Partners S.A.
z Emitentem oraz Podmiotem Dominującym
Nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne pomiędzy Capital Partners S.A.
jako sporządzającym Prospekt oraz osobami fizycznymi działającymi w imieniu Capital Partners S.A. a Emitentem
oraz Podmiotem Dominującym, poza umową z dnia 15 maja 2004 r., na mocy której Capital Partners S.A.
świadczy na rzecz Emitenta usługi doradztwa finansowego w procesie wprowadzania akcji Emitenta do publicznego
obrotu papierami wartościowymi. Ponadto Capital Partners S.A. nabyła w ramach emisji 300 sztuk Obligacji
Serii A zamiennych na Akcje Serii B Emitenta a Pan Paweł Bala pełniący funkcję Prezesa Zarządu Capital Partners S.A.
nabył w ramach emisji 100 sztuk Obligacji Serii A zamiennych na Akcje Serii B Emitenta.
Oświadczenie osób działających w imieniu Capital Partners S.A.
Niniejszym działając w imieniu Capital Partners S.A. oświadczam, że Prospekt w częściach, za których sporządzenie
odpowiedzialny jest Capital Partners S.A., został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej
oraz, że informacje zawarte w częściach Prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialny jest Capital Partners S.A.,
są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest
wymagane przepisami prawa.
____________________
Paweł Bala
Prezes Zarządu

____________________
Konrad Korobowicz
Wiceprezes Zarządu

2.3 Larchmont Finance Spółka Akcyjna
Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne
Firma:
Larchmont Finance Spółka Akcyjna
Siedziba:
Warszawa
Kraj:
Polska
Adres:
ul. Bagatela 14, 00-585 Warszawa
Telefon:
(0 22) 629 09 53
Faks:
(0 22) 629 08 99
Poczta elektroniczna:
lf@larchmontfinance.pl
Główna strona internetowa:
www.larchmontfinance.pl
Osoby fizyczne działające w imieniu Larchmont Finance S.A.
W imieniu Larchmont Finance S.A. działają następujące osoby:
Norbert Nowacki
Prezes Zarządu
Krzysztof Maciej Popenda
Prokurent
Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu Larchmont Finance S.A. została objęta
wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.
Larchmont Finance S.A. jako podmiot sporządzający Prospekt odpowiada za sporządzenie następujących części
Prospektu:
Rozdział II pkt 2.3
Rozdział IV pkt 1, 2, 3
Powiązania Larchmont Finance S.A. oraz osób fizycznych działających w imieniu Larchmont
Finance S.A. z Emitentem oraz Podmiotem Dominującym
Pan Krzysztof Maciej Popenda, będący prokurentem Larchmont Finance S.A., jest Członkiem Rady Nadzorczej
Emitenta. Pan Marek Alojzy Dochnal jest akcjonariuszem posiadającym 100% akcji Larchmont Finance S.A.
i posiada jednocześnie 4.000 Obligacji zamiennych Serii A na Akcje Serii B Emitenta. W przypadku zamiany
posiadanych przez siebie Obligacji zamiennych Serii A na Akcje Serii B Emitenta, Pan Marek Alojzy Dochnal
posiadał będzie 14,63% liczby akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Larchmont Finance S.A. dnia
15 maja 2004 roku zawarł z Emitentem umowę, na mocy której Larchmont Finance S.A. świadczy na rzecz
Emitenta usługi doradztwa finansowego w procesie wprowadzania akcji Emitenta do publicznego obrotu
papierami wartościowymi. Poza wymienionymi nie istnieją żadne inne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne
ani umowne pomiędzy Larchmont Finance S.A. jako sporządzającym Prospekt oraz osobami fizycznymi działającymi
w imieniu Larchmont Finance S.A. a Emitentem oraz Podmiotem Dominującym.
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Oświadczenie osób działających w imieniu Larchmont Finance S.A.
Niniejszym, działając w imieniu Larchmont Finance S.A. oświadczam, że Prospekt w częściach, za których
sporządzenie odpowiedzialny jest Larchmont Finance S.A., został sporządzony z zachowaniem należytej staranności
zawodowej oraz, że informacje zawarte w częściach Prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialny jest Larchmont
Finance S.A. są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie
jest wymagane przepisami prawa.

___________________
Norbert Nowacki
Prezes Zarządu

____________________
Krzysztof Maciej Popenda
Prokurent

2.4. Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski Spółka Akcyjna
Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne
Firma:
Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski Spółka Akcyjna
Siedziba:
Warszawa
Kraj:
Polska
Adres:
ul. Puławska 15, 00-515 Warszawa
Telefon:
(0 22) 521 80 10
Faks:
(0 22) 521 79 46
Poczta elektroniczna:
infobdm@pkobp.pl
Główna strona internetowa:
www.pkobp.pl/bdm
Osoby fizyczne działające w imieniu Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP S.A.
Jan Kuźma
Dyrektor Zarządzający kierujący BDM PKO BP S.A.
Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk
Zastępca Dyrektora Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP S.A.
Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu Bankowego Domu Maklerskiego PKO
BP S.A. została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem
o niepublikowanie”.
Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. jest wydzieloną organizacyjnie i finansowo jednostką organizacyjną Banku
PKO BP S.A., niebędącą odrębną niż Bank PKO BP S.A. osobą prawną.
Oferujący jako podmiot sporządzający Prospekt odpowiada za sporządzenie następujących części Prospektu:
Rozdział II pkt 2.4, 4
Rozdział III pkt 11.
Powiązania Oferującego oraz osób fizycznych działających w imieniu Bankowego Domu
Maklerskiego PKO BP S.A. z Emitentem oraz Podmiotem Dominującym
Występują następujące powiązania Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP S.A. z Emitentem:
– Umowa z dnia 28 stycznia 2004 r. dotycząca pełnienia przez BDM PKO BP S.A. funkcji organizatora
emisji Obligacji serii A oraz Oferującego Akcje Serii B w obrocie publicznym,
– Umowa z dnia 24 maja 2004 r. dotycząca pełnienia funkcji Oferującego Akcje Serii C.
Pomiędzy Bankowym Domem Maklerskim PKO BP S.A. oraz pomiędzy osobami fizycznymi działającymi w imieniu
Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP S.A. a Emitentem i Podmiotem Dominującym nie istnieją żadne inne
powiązania personalne, strukturalne, kapitałowe ani umowne, z wyjątkiem przedstawionych powyżej.
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Oświadczenie osób działających w imieniu Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP S.A.
Niniejszym, działając w imieniu Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP S.A. oświadczamy, że Prospekt
w częściach, za których sporządzenie odpowiedzialny jest Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A., został sporządzony
z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz, że informacje zawarte w częściach Prospektu, za których
sporządzenie odpowiedzialny jest Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają
żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa.

____________________
Jan Kuźma
Dyrektor Zarządzający
kierujący BDM PKO BP S.A.

____________________
Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk
Zastępca Dyrektora Bankowego
Domu Maklerskiego
PKO BP S.A.

2.5. Doradca Prawny Linklaters T. Komosa i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne
Firma:
Linklaters T. Komosa i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Siedziba:
Warszawa
Kraj:
Polska
Adres:
Warsaw Towers, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa
Telefon:
(0 22) 526 50 00
Faks:
(0 22) 526 50 60
Poczta elektroniczna:
all.warsaw@linklaters.com
Główna strona internetowa:
www.linklaters.com
Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy Prawnego
W imieniu Doradcy Prawnego działa następująca osoba:
Tadeusz Komosa – Wspólnik Zarządzający
Informacja o miejscu zamieszkania osoby fizycznej działającej w imieniu Doradcy Prawnego została objęta
wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.
Doradca Prawny jako podmiot sporządzający Prospekt odpowiada za sporządzenie następujących części
Prospektu:
Rozdział II pkt 2.5
Rozdzial III pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 z wyjątkiem 13.9 oraz 13.13, pkt 14 z wyjątkiem 14.7
Rozdział V pkt 8, 9, 10, 11, 12, 15,16
Powiązania Doradcy Prawnego oraz osób fizycznych działających w imieniu Doradcy Prawnego
z Emitentem oraz Podmiotem Dominującym
Pomiędzy Doradcą Prawnym oraz osobami fizycznymi działającymi w imieniu Doradcy Prawnego a Emitentem
i Podmiotem Dominującym nie istnieją żadne powiązania personalne, strukturalne, kapitałowe ani umowne.
Jednakże Doradca Prawny zawarł w dniu 26 marca 2003 r. umowę z Larchmont Finance S.A. o świadczenie usług
prawnych w związku z wprowadzeniem akcji Emitenta do publicznego obrotu.
Oświadczenie osób działających w imieniu Doradcy Prawnego
Działając w imieniu Doradcy Prawnego, oświadczam, że Prospekt w częściach, za których sporządzenie
odpowiedzialny jest Doradca Prawny, został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz, że
informacje zawarte w częściach Prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialny jest Doradca Prawny, są
prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest
wymagane przepisami prawa.

____________________
Tadeusz Komosa
Wspólnik Zarządzający
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3. PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne
Firma:
Usługowy Zakład Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:
Poznań
Kraj:
Polska
Adres:
ul. Junacka 34, 60-152 Poznań
Telefon:
(0 61) 861 08 30
Faks:
(0 61) 861 77 89
Poczta elektroniczna:
wojtyla@uzr.internetdsl.pl
Główna strona internetowa:
www.uzr.com.pl

Podstawa uprawnień
Usługowy Zakład Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Sp. z o. o. jest podmiotem uprawnionym
do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych pod nr 934.
Osoby fizyczne działające w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Małgorzata Wojtyla
Prezes Zarządu
Osoby fizyczne dokonujące badania sprawozdań finansowych Emitenta
Małgorzata Wojtyla
Biegły Rewident nr ewidencyjny 9681/7236
Informacja o miejscu zamieszkania osoby fizycznej działającej w imieniu podmiotu uprawnionego do badań
sprawozdań finansowych Emitenta oraz osoby fizycznej dokonującej badania sprawozdań finansowych Emitenta
została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.
Odpowiedzialność wyżej wymienionych osób jest ograniczona do następujących części Prospektu:
Rozdział II pkt 3
Rozdział VIII pkt 1, pkt 2.1.1, 2.1.2 oraz pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Opis powiązań Usługowego Zakładu Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Sp. z o. o. z Emitentem oraz Podmiotem Dominującym:
Pomiędzy Usługowym Zakładem Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Sp. z o. o., a Emitentem
i podmiotem dominującym nie istnieją żadne powiązania personalne, strukturalne, kapitałowe ani umowne poza
następującymi umowami:
• Umowa z dnia 26 marca 2004 roku, której przedmiotem jest zbadanie jednostkowego sprawozdania
finansowego za okres od 1 stycznia 2003 roku do 11 grudnia 2003 roku.
• Umowa z dnia 9 lipca 2004 roku, której przedmiotem jest zbadanie jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres od 12 grudnia 2003 roku do 30 czerwca 2004 roku.
Nie występują powiązania osób fizycznych działających w imieniu Usługowego Zakładu Rachunkowości
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Sp. z o. o. a Emitentem i Podmiotem Dominującym.
Oświadczenie osoby działającej w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych
Niniejszym oświadczam, że Usługowy Zakład Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Sp. z o. o.,
jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych został wybrany przez Emitenta zgodnie z przepisami
prawa oraz, że spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu.
____________________
Małgorzata Wojtyla
W imieniu Usługowego Zakładu Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Podmiotu wpisanego na listę podmiotów uprawnionych
do badania sprawozdań finansowych pod nr ewid. 934
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Oświadczenie osoby działającej na rzecz podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych
Niniejszym oświadczam, że spełniamy warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu sprawozdań
finansowych Emitenta.

____________________
Małgorzata Wojtyla
Biegły Rewident nr ewid. 9681/7236

Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu i na rzecz podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta
W imieniu Usługowego Zakładu Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Sp. z o. o. oświadczamy:
• Że przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 12 grudnia 2003 roku do
30 czerwca 2004 roku zawartego w niniejszym Prospekcie. W celu zapewnienia porównywalności danych
zamieszczonych w prospekcie Spółka przygotowała i poddała badaniu porównywalne dane finansowe za lata
kończące się dnia 11 grudnia 2003 roku, 31 grudnia 2002 roku oraz 31 grudnia 2001 roku. Badanie danych
porównywalnych zostało przeprowadzone przez Usługowy Zakład Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce Sp. z o. o., podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
• Na podstawie przeprowadzonego badania wyraziliśmy opinię o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania
finansowego Emitenta. Pełna treść opinii zamieszczona jest w Rozdziale VIII niniejszego Prospektu.
• Na podstawie przeprowadzonego badania jednostkowego sprawozdania finansowego wydaliśmy opinię bez zastrzeżeń.
• Że porównywalne dane finansowe za lata kończące się dnia 11 grudnia 2003 roku, 31 grudnia 2002 roku oraz
31 grudnia 2001 roku, zamieszczone w Prospekcie, zostały sporządzone w sposób zapewniający ich
porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych
okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez Emitenta za ostatni okres oraz przez
ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały
ujęte w księgach rachunkowych oraz, że uzgodnienie danych porównywalnych, zamieszczonych w Prospekcie, do
pozycji zbadanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, dane zaś
porównywalne, zamieszczone w Prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu
korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów
podstawowych.
• Że forma prezentacji sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, zamieszczonych w Prospekcie
i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października
2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu.

_________________
Małgorzata Wojtyla
Biegły Rewident nr ewid. 9681/7236

_______________
Małgorzata Wojtyla
W imieniu Usługowego Zakładu Rachunkowości Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Podmiotu wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych pod nr ewid. 934
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4. OFERUJĄCY
Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne
Firma:
Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski Spółka Akcyjna
Siedziba:
Warszawa
Kraj:
Polska
Adres:
ul. Puławska 15, 00-515 Warszawa
Telefon:
(0 22) 521 80 10
Faks:
(0 22) 521 79 46
Poczta elektroniczna:
infobdm@pkobp.pl
Główna strona internetowa:
www.pkobp.pl/bdm
Osoby fizyczne działające w imieniu Oferującego
Jan Kuźma
Dyrektor Zarządzający kierujący BDM PKO BP S.A.
Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk
Zastępca Dyrektora Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP SA
Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu Oferującego została objęta wnioskiem
o niepublikowanie i przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.
Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. jest wydzieloną organizacyjnie i finansowo jednostką organizacyjną Banku
PKO BP S.A., niebędącą odrębną niż Bank PKO BP S.A. osobą prawną.
Powiązania Oferującego oraz osób fizycznych działających w imieniu Oferującego z Emitentem
oraz Podmiotem Dominującym:
Występują następujące powiązania Oferującego z Emitentem:
– Umowa z dnia 28 stycznia 2004 r. dotycząca pełnienia przez BDM PKO BP S.A. funkcji organizatora emisji
Obligacji serii A oraz Oferującego Akcje Serii B w obrocie publicznym,
– Umowa z dnia 24 maja 2004 r. dotycząca pełnienia funkcji Oferującego Akcje Serii C.
Pomiędzy Oferującym oraz pomiędzy osobami fizycznymi działającymi w imieniu Oferującego a Emitentem
i Podmiotem Dominującym nie istnieją żadne inne powiązania personalne, strukturalne, kapitałowe ani umowne,
z wyjątkiem przedstawionych powyżej.
Oświadczenie Oferującego Akcje w publicznym obrocie
Oświadczamy, że Oferujący dołożył należytej zawodowej staranności przy przygotowaniu i przeprowadzaniu wprowadzania akcji do publicznego obrotu.

____________________
Jan Kuźma
Dyrektor Zarządzający
kierujący BDM PKO BP S.A.

____________________
Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk
Zastępca Dyrektora Bankowego
Domu Maklerskiego PKO BP S.A.
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Rozdział III. DANE O EMISJI
1. PAPIERY WARTOŚCIOWE WPROWADZANE ORAZ OFEROWANE
W PUBLICZNYM OBROCIE
Na podstawie niniejszego Prospektu wprowadza się do publicznego obrotu następujące papiery wartościowe
Emitenta:
• 8.728.000 akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
• do 3.553.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
• od 1.500.000 do 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest w ramach Publicznej Oferty:
• 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki w ramach Oferty Otwartej, oraz
• 3.553.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oferowanych posiadaczom Obligacji w ramach Oferty Zamkniętej.
Papiery
wartościowe wg
rodzajów

Liczba
(w szt.)

Wartość
nominalna
(w zł)

Cena
emisyjna
(w zł) *

1
Akcje Serii B
Na jednostkę
Razem

2

3

1
3.553.000

1,00
3.553.000,00

Szacunkowe
prowizje
i koszty
emisji
(w zł)

Wpływy
Emitenta
(w zł)

4

Nadwyżka
ceny
emisyjnej
nad wartością
nominalną
(w zł)
5

6

7= (2*4) - 6

2,67
9.500.000,00

1,67
5.947.000,00

0,12
420.000,00

2,55
9.080.000,00

Akcje Serii C
Na jednostkę
1
1,00
0,28
Razem
3.500.000
3.500.000,00
980.000,00
(*) Cena emisyjna Akcji Serii B wynika ze współczynnika zamiany Obligacji na Akcje Serii B i w zaokrągleniu do
pełnych groszy wynosi 2,67 zł.
Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń co do przenoszenia jakichkolwiek praw z oferowanych Akcji Serii
B i Akcji Serii C. Nie występują również ograniczenia umowne co do przenoszenia praw z Akcji Serii B i Akcji Serii C.
Statut Spółki nie przewiduje żadnych dodatkowych obowiązków związanych z posiadaniem Akcji. Nabywcy Akcji
nie są zobowiązani do żadnych dodatkowych świadczeń na rzecz Emitenta.

2. SZACUNKOWE KOSZTY EMISJI AKCJI OFEROWANYCH
Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii B*
Koszty sporządzenia Prospektu z uwzględnieniem kosztów doradztwa
Szacunkowe koszty promocji planowanej oferty
Koszty wynagrodzenia subemitentów
Inne koszty, w tym m. in. opłaty i koszty administracyjne
Koszty emisji Obligacji zamiennych na Akcje Serii B
RAZEM

tys. zł
200
–
–
60
160
420

(*) Koszty emisji Akcji Serii B zawierają również koszty związane z niepubliczną emisją Obligacji zamiennych na
Akcje Serii B w kwocie 160 tysięcy złotych, na którą składały się koszty doradztwa finansowego, prawnego, koszty
biegłego rewidenta, koszty notarialne, administracyjne i sądowe. Koszty te zostały zaliczone do kosztów finansowych.
Koszty Emisji Akcji Serii B poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego rozliczone będą zgodnie z art. 36
pkt b Ustawy o Rachunkowości, czyli zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości Emisji nad
wartością nominalną Akcji, a ewentualna pozostała ich część zostanie zaliczona do kosztów finansowych. Koszty
w wysokości 160 tysięcy złotych związane z emisją Obligacji zamiennych na Akcje Serii B zostały zaliczone do
kosztów finansowych.
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Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii C
Koszty sporządzenia Prospektu z uwzględnieniem kosztów doradztwa
Szacunkowe koszty promocji planowanej oferty
Koszty wynagrodzenia subemitentów
Inne koszty, w tym m. in. opłaty i koszty administracyjne
RAZEM

tys. zł
780
150
–
50
980

Koszty Emisji Akcji Serii C poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego rozliczone będą zgodnie z art. 36
pkt b Ustawy o Rachunkowości, czyli zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości Emisji nad
wartością nominalną Akcji, a ewentualna pozostała ich część zostanie zaliczona do kosztów finansowych.

3. PODSTAWA PRAWNA EMISJI AKCJI OFEROWANYCH I ICH WPROWADZENIA
DO PUBLICZNEGO OBROTU
3.1. Organ uprawniony do podjęcia decyzji o Emisji Akcji Oferowanych
i ich wprowadzeniu do publicznego obrotu
Podstawę prawną Emisji Akcji Oferowanych i ich wprowadzenia do publicznego obrotu papierami wartościowymi
stanowią przepisy KSH oraz postanowienia Statutu Spółki. Organem decyzyjnym w sprawie Emisji Akcji Oferowanych
jest Walne Zgromadzenie Spółki, a w zakresie przekazanym uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki – Zarząd.

3.2. Data i forma prawna podjęcia decyzji o emisji Akcji Oferowanych
i ich wprowadzeniu do publicznego obrotu
3.2.1. Akcje Serii B
Podstawą prawną emisji Akcji Serii B jest uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
15 stycznia 2004 r. (akt notarialny Repertorium A numer 423/2004), wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców
postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia
27.01.2004 r., zmieniona uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lipca 2004 r.,
która w § 3 pkt 1 stwierdza, że:
„W celu przyznania posiadaczom Obligacji prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii B podwyższa się
warunkowo kapitał zakładowy Spółki z kwoty 8.728.000, – (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem
tysięcy) złotych do kwoty nie większej niż 15.273.000, – (słownie: piętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt trzy
tysiące)) złotych, tj. o kwotę nie większą niż 6.545.000, – (słownie: sześć milionów pięćset czterdzieści pięć
tysięcy) złotych poprzez emisję do 6.545.000 (słownie: sześć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złotych każda i łącznej wartości
nominalnej nie większej niż 6.545.000, – (słownie: sześć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy) złotych.
Podstawą prawną wprowadzenia do publicznego obrotu Akcji Serii B jest uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 15 stycznia 2004 r., zmieniona uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 6 lipca 2004 r., która w § 3 pkt 8 stwierdza, że:
„Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu niezwłocznego
wprowadzenia Akcji do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów
Wartościowych S.A. w Warszawie po wyemitowaniu Obligacji i ich objęciu przez obligatariuszy”.

3.2.2. Akcje Serii C
W dniu 29 kwietnia 2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło w głosowaniu jawnym,
w obecności akcjonariuszy reprezentujących 100% kapitału zakładowego, uchwałę w sprawie emisji akcji zwykłych
na okaziciela serii C oraz zmiany statutu. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Stosowny fragment uchwały NWZ z dnia 29 kwietnia 2004 r. ma następujące brzmienie:
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„Działając na podstawie art. 430 § 1; 431 § 1, § 2 pkt 3 oraz § 7; 432 § 1 i 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz na podstawie § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum
Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) uchwaliło co następuje:
1. Podwyższa się w drodze publicznej subskrypcji kapitał zakładowy Spółki, z kwoty nie mniejszej niż 8.728.000 zł
(słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) i nie większej niż 15.273.000 zł (słow
nie: piętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) do kwoty nie mniejszej niż 10.228.000 zł
(słownie: dziesięć milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych) i nie większej niż 18.773.000 zł (słow
nie: osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) tj. o kwotę nie niższą niż 1.500.000 zł
(słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) i nie wyższą niż 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy
złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden
złotych) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset) akcji i nie większej niż
3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset) akcji („Akcje Serii C”).
2. Akcjom Serii C nie przysługują szczególne uprawnienia.
3. Akcje Serii C zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane w granicach określonych w pkt 1 niniejszej
uchwały w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii C, jeżeli ich łączna wartość nominalna będzie
równa co najmniej minimalnej wysokości podwyższenia kapitału. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do
złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału przed zgłoszeniem podwyższenia
kapitału zakładowego do rejestru, zgodnie z art. 310 § 2 oraz 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek
Handlowych.
5. Akcje Serii C uczestniczyć będą w dywidendzie za pierwszy rok obrotowy Spółki, który rozpoczął się dnia
12 grudnia 2003 roku a kończy się dnia 31 grudnia 2004 roku.
6. W interesie Spółki, na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych pozbawia się w całości prawa
poboru akcjonariuszy Spółki do objęcia Akcji Serii C w stosunku do liczby akcji już posiadanych (prawo
poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny
emisyjnej Akcji Serii C, sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Serii C, w tym:
(a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii C;
(b) podziału emisji Akcji Serii C na transze;
(c) dokonywania przesunięć pomiędzy transzami;
(d) dokonania przydziału Akcji Serii C.
9.Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną, której
przedmiotem będą Akcje Serii C.
10. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, w celu wprowadzenia
Akcji Serii C Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz obrotu na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.”
Uchwała NWZ z dnia 29 kwietnia 2004 r. została zaprotokołowana w formie aktu notarialnego przez notariusza
Jana Skwalińskiego, prowadzącego kancelarię notarialną w Gdańsku przy ul. Garncarskiej nr 4/6/4 i została
wpisana do repertorium A pod numerem 5101/2004.

4. PRAWO PIERWSZEŃSTWA DO OBJĘCIA AKCJI OFEROWANYCH PRZEZ
DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY
4.1.1. Akcje Serii B
Prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii B przysługujące akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone uchwałą
nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 stycznia 2004 r. (akt notarialny Repertorium A
numer 423/2004), zmienioną uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lipca 2004 r.
Stosowny fragment uchwały brzmi:
„W interesie Spółki, na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 23 ustawy o obligacjach
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wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji.”
Załącznik do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 stycznia 2004 roku ma
następującą treść:
„Opinia Zarządu zawierająca uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii B
Zdaniem Zarządu Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, wyłączenie prawa poboru
akcji serii B leży w interesie Spółki i ma na celu umożliwienie obligatariuszom realizacji prawa do zamiany
wyemitowanych przez Spółkę obligacji zamiennych na akcje serii B. Przeprowadzenie procesu pozyskania kapitału
w drodze emisji obligacji zamiennych na akcje serii B pozwoli na szybsze pozyskanie kapitału przez Spółkę, który
wykorzystany zostanie na realizację założonych przez spółkę celów. Efektem przeprowadzenia emisji obligacji
zamiennych będzie ponadto wzmocnienie pozycji Spółki poprzez pozyskanie inwestorów finansowych. Pozyskanie
nowych inwestorów, zwłaszcza inwestorów finansowych o wysokiej reputacji, przyczyni się do wzrostu wiarygodności
wobec partnerów handlowych i umożliwi dalszy dynamiczny rozwój. Zdaniem Zarządu wyłączenie prawa poboru
dla dotychczasowych akcjonariuszy służy Spółce, a tym samym jej akcjonariuszom. Zarząd zwraca uwagę, że
w przypadku gdy dotychczasowi akcjonariusze wyrażą zainteresowanie objęciem obligacji zamiennych, zostanie do
nich skierowana propozycja nabycia obligacji. Cena emisyjna akcji serii B (cena konwersji) zostanie ustalona
w oparciu o zgłoszony przez inwestorów popyt.”

4.1.2. Akcje Serii C
Prawo pierwszeństwa do objęcia Akcji Oferowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zostało wyłączone
uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 kwietnia 2004 roku.
Stosowny fragment uchwały NWZ z dnia 29 kwietnia 2004 r. stwierdza, że:
„6.

W interesie Spółki, na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych pozbawia się w całości prawa
poboru akcjonariuszy Spółki do objęcia Akcji Serii C w stosunku do liczby akcji już posiadanych (prawo
poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia
ceny emisyjnej Akcji Serii C, sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.”

Załącznik do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 kwietnia 2004 roku ma
następującą treść:
„Uzasadnienie Zarządu wyłączenia prawa poboru akcji serii C
Zdaniem Zarządu wyłączenie prawa poboru akcji serii C leży w interesie Spółki. Realizacja przyjętej strategii
Spółki wymagać będzie sięgania po środki finansowe w kwotach, które mogą przekroczyć obecne możliwości
dotychczasowych akcjonariuszy. W obliczu mającej wejść w życie w miesiącu maju nowelizacji przepisów
związanych z publicznym obrotem papierami wartościowymi oraz obrotem giełdowym, przeprowadzenie procesu
pozyskania kapitału w drodze publicznej emisji akcji serii C, z wyłączeniem prawa poboru umożliwi Spółce
wprowadzenie jej akcji do notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych. Efektem przeprowadzenia otwartej
emisji publicznej będzie ponadto wzmocnienie pozycji Spółki poprzez pozyskanie inwestorów finansowych, co
w opinii Zarządu pozwoli na pozyskiwanie środków inwestycyjnych w dalszej przyszłości. Pozyskanie nowych
inwestorów, zwłaszcza inwestorów finansowych o wysokiej reputacji, przyczyni się do wzrostu wiarygodności wobec
partnerów handlowych i umożliwi dalszy dynamiczny rozwój. Zdaniem Zarządu wyłączenie prawa poboru dla
dotychczasowych akcjonariuszy służy Spółce, a tym samym jej akcjonariuszom. Zarząd zwraca uwagę, że
dotychczasowi akcjonariusze będą mogli uczestniczyć w podwyższeniu kapitału na warunkach określonych
w prospekcie emisyjnym akcji serii C. Cena emisyjna akcji serii C zostanie ustalona w oparciu o warunki rynkowe
panujące przed terminem publicznej subskrypcji akcji serii C i zgłoszony przez inwestorów popyt.”

5. DATA, OD KTÓREJ AKCJE OFEROWANE UCZESTNICZĄ
W DYWIDENDZIE
5.1.1. Akcje Serii B
Prawo do dywidendy z Akcji Serii B określa uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
15 stycznia 2004 r. (akt notarialny Repertorium A numer 423/2004), zmieniona uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lipca 2004 r. dotyczącą korekty błędu.
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Stosowny fragment uchwały brzmi:
„Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
(a)
W przypadku jeżeli Akcje zostaną wydane najdalej w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia
Spółki, w którego porządku obrad jest przewidziane podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia
straty – Akcje uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy to jest od pierwszego dnia roku obrotowego,
poprzedzającego bezpośrednio rok w którym doszło do ich wydania.
(b)
W przypadku jeżeli Akcje zostaną wydane najdalej w dniu Walnego Zgromadzenia Spółki lub w dniu
przypadającym po odbyciu Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego porządku obrad jest przewidziane
podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty – Akcje uczestniczą w zysku za poprzedni
rok obrotowy to jest od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
W przypadku wprowadzenia Akcji do publicznego obrotu, Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących
warunkach:
(a) W przypadku jeżeli Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy
określonym przez uchwałę Walnego Zgromadzenia o podziale zysku lub pokryciu straty – Akcje uczestniczą
w zysku za poprzedni rok obrotowy to jest od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio
rok w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych.
(b) W przypadku jeżeli Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy określonym
przez uchwałę Walnego Zgromadzenia o podziale zysku lub pokryciu straty – Akcje uczestniczą w zysku począwszy
od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.”

5.1.2. Akcje Serii C
Zgodnie z punktem 5 uchwały NWZ z dnia 29 kwietnia 2004 r. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie za
pierwszy rok obrotowy Spółki tj. począwszy od dnia 12 grudnia 2003 r.

6. KRYTERIA I WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OSOBY UPRAWNIONE
Z Akcjami Oferowanymi nie jest związany żaden program motywacyjny.

7. PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z AKCJAMI OFEROWANYMI
7.1. Prawa i obowiązki związane z posiadaniem Akcji Spółki
Prawa i obowiązki związane z Akcjami Spółki są określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w Statucie,
Prawie o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi oraz w innych przepisach prawa. Podany poniżej opis praw
i obowiązków akcjonariuszy zawiera opis podstawowych norm, za pomocą których akcjonariusz może chronić
swoje prawa. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skorzystać z porady osób i podmiotów
uprawnionych do świadczenia usług doradztwa prawnego.

7.2. Prawa majątkowe związane z Akcjami Spółki
Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym:
• Prawo do dywidendy – to jest do udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym
przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Statut nie
przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda
w takiej samej wysokości. Zgodnie z treścią art. 348 KSH, uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są
akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może
być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
Ponadto stosownie do art. 349 § 1 KSH, Statut może upoważnić zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na
poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na
wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej. Statut Spółki nie zawiera postanowień dotyczących
możliwości wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
• Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). Przy
zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 KSH, akcjonariusz może zostać pozbawiony prawa pierwszeństwa
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do objęcia nowych akcji w części lub w całości w interesie Spółki, mocą uchwały Walnego Zgromadzenia
podjętej większością co najmniej 4/5 głosów. Przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5
głosów do wyłączenia prawa poboru nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe
akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich
następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych
w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy
akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji.
• Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej
likwidacji. Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie.
• Prawo do zbywania posiadanych akcji. Akcjonariusz ma prawo do zbycia Akcji Oferowanych bez ograniczeń,
z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. Statut Spółki
nie zawiera ograniczeń dotyczących zbywania Akcji Oferowanych.
• Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zgodnie z treścią § 9 pkt 2 Statutu Spółki, zamiana
akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza. Zamiana akcji na
okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

7.3. Prawa korporacyjne związane z Akcjami Spółki
Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce:
• Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, będącej spółką publiczną, jest złożenie przez akcjonariuszy
imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych, na którym zapisane są akcje, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia
i dokonanie blokady akcji na rachunku papierów wartościowych na okres obejmujący Walne Zgromadzenie.
Zgodnie z art. 340 § 3 KSH, w okresie, gdy akcje dopuszczone do publicznego obrotu, na których
ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim
lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje
akcjonariuszowi.
• Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku
o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw, przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej
1/10 kapitału zakładowego Spółki.
• Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–427 KSH.
Stosownie do art. 422 KSH uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi
obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona,
w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały przez Zarząd, Radę Nadzorczą oraz
poszczególnych członków tych organów lub akcjonariusza, który: (i) głosował przeciwko uchwale, a po jej
powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu (wymóg głosowania nie dotyczy akcji niemej); (ii) został
bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu; (iii) nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu,
ale jedynie w przypadku gdy Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób wadliwy bądź uchwałę powzięto
w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. Ponadto, stosownie do art. 425 KSH, uchwała może być zaskarżona
w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały, jeżeli jest ona
sprzeczna z przepisami KSH. Termin do wniesienia pozwu o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia wynosi
miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia
uchwały, natomiast w terminie 30 dni od daty ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie później jednak
niż w terminie jednego roku od dnia powzięcia uchwały, może zostać wytoczone powództwo o stwierdzenie
nieważności uchwały.
• Prawo żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami. Zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek
akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/5 część kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien
być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
• Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki
publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Uchwałę w tym przedmiocie
podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5%
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (art. 158b Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi).
Stosowna uchwała Walnego Zgromadzenia powinna określać w szczególności: (i) przedmiot i zakres badania;
(ii) dokumenty, które spółka powinna udostępnić biegłemu; (iii) stanowisko Zarządu wobec zgłoszonego
wniosku. Jeżeli Walne Zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy
mogą wystąpić o wyznaczenie rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od powzięcia uchwały.
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• Prawo akcjonariusza do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa.
W szczególności, zgodnie z art. 428 KSH, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd jest obowiązany do
udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny
sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd powinien odmówić udzielenia informacji w przypadku, gdy: (i) mogłoby
to wyrządzić szkodę Spółce albo spółce z nią powiązanej, albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności
przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa; (ii) mogłoby narazić
członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej. W uzasadnionych
przypadkach Zarząd może udzielić informacji na piśmie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia
zakończenia Walnego Zgromadzenia. Ponadto Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji dotyczących
Spółki poza Walnym Zgromadzeniem, przy uwzględnieniu ograniczeń wskazanych powyżej. Informacje takie
wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji, powinny zostać ujawnione przez
Zarząd na piśmie w materiałach przedkładanych najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. Materiały mogą nie
obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.
Stosownie do art. 429 KSH akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad
Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do właściwego sądu
o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia
Walnego Zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć
wniosek do właściwego sądu o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi
poza Walnym Zgromadzeniem.
• Stosownie do art. 328 § 6 KSH akcjonariusz spółki publicznej nie ma roszczenia o wydanie dokumentu
akcji dopuszczonej do publicznego obrotu, przysługuje mu jednak uprawnienie do imiennego świadectwa
depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami
Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.

7.4. Obowiązki wynikające ze Statutu Spółki
Statut Spółki nie przewiduje żadnych dodatkowych obowiązków związanych z posiadaniem Akcji Oferowanych.
Nabywcy Akcji Oferowanych nie są zobowiązani do żadnych dodatkowych świadczeń na rzecz Emitenta.

7.5. Prawa, obowiązki i ograniczenia wynikające z Prawa o Publicznym
Obrocie Papierami Wartościowymi
Obrót akcjami Emitenta wprowadzonymi do publicznego obrotu papierami wartościowymi podlega ograniczeniom
określonym w Prawie o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. W dniu 1 maja 2004 r. weszła w życie
ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz
o zmianie innych ustaw (za wyjątkiem kilku przepisów, które weszły w życie przed dniem 1 maja 2004 r.),
stanowiąca nowelizację Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.
Zgodnie z art. 11 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, imienne świadectwo depozytowe jest
dokumentem potwierdzającym legitymację do realizacji wszelkich uprawnień wynikających z papierów wartościowych
(w tym z akcji) wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie
zapisów na rachunku papierów wartościowych, w szczególności do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki
publicznej. Akcjonariusz nie może zatem żądać wydania mu dokumentu akcji dopuszczonej do publicznego
obrotu. Prawa, których nie może wykonywać na podstawie samego zapisu na rachunku papierów wartościowych
(w szczególności prawa do udziału w Walnym Zgromadzeniu) może wykonywać, legitymując się imiennym
świadectwem depozytowym. Imienne świadectwo depozytowe może być wystawione przez dom maklerski, bank lub
inny podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na żądanie posiadacza takiego rachunku.
Z przepisów Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi wynikają w szczególności następujące
obowiązki związane z posiadaniem i nabywaniem znacznych pakietów akcji:
Zgodnie z art. 147 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, każdy kto:
• w wyniku nabycia akcji spółki publicznej osiągnął albo przekroczył 5% albo 10% ogólnej liczby głosów, albo
• posiadał przed zbyciem akcje spółki publicznej zapewniające co najmniej 5% albo co najmniej 10% ogólnej
liczby głosów, a w wyniku zbycia stał się posiadaczem akcji zapewniających odpowiednio nie więcej niż 5%
albo nie więcej niż 10% liczby głosów, albo
• posiadał akcje spółki publicznej zapewniające mu ponad 10% głosów na walnym zgromadzeniu i nabył lub zbył
akcje zmieniając posiadaną dotychczas liczbę głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu – w przypadku spółki publicznej, której akcje dopuszczone są do obrotu na urzędowym rynku
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giełdowym; lub 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu – w przypadku pozostałych spółek
publicznych; obowiązek ten powstaje zarówno w przypadku zawarcia pojedynczej transakcji jak i kilku transakcji łącznie,
• w wyniku nabycia akcji spółki publicznej osiągnął albo przekroczył odpowiednio 25%, 50% lub 75% ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu, lub
• w wyniku zbycia stał się posiadaczem akcji zapewniających mu nie więcej niż odpowiednio 25%, 50% lub 75%
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu,
– obowiązany jest zawiadomić o tym KPWiG oraz spółkę w ciągu 4 dni od dnia zmiany stanu posiadania liczby
głosów bądź od dnia, w którym podmiot zobowiązany dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu
należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. Zawiadomienie związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10%
ogólnej liczby głosów, zawiera dodatkowo informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w spółce
publicznej w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia tego zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału.
W przypadku każdorazowej zmiany tych zamiarów lub celu, w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia
oraz w okresie późniejszym, akcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym KPWiG oraz spółkę.
Zgodnie z treścią art. 148 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, spółka publiczna jest obowiązana do:
• niezwłocznego przekazywania informacji, w zakresie określonym w art. 147 Prawa o Publicznym Obrocie
Papierami Wartościowymi, równocześnie agencji informacyjnej, (obecnie – Polskiej Agencji Prasowej S.A.),
spółce prowadzącej giełdę lub spółce prowadzącej rynek pozagiełdowy, w przypadku gdy dane akcje są
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym;
• przekazywania KPWiG, nie później niż do dnia poprzedzającego wyznaczony dzień walnego zgromadzenia,
wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w tym zgromadzeniu, z określeniem liczby akcji i głosów
przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji;
• równoczesnego przekazywania KPWiG oraz agencji informacyjnej, w ciągu 14 dni od dnia odbycia walnego
zgromadzenia, wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu,
z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji.
Zgodnie z art. 148a KPWiG może zwolnić spółkę publiczną z obowiązku przekazania zawiadomienia, o którym
mowa w art. 148 pkt 1, w przypadku gdy ujawnienie takich informacji: (i) mogłoby zaszkodzić interesowi
publicznemu; lub (ii) mogłoby spowodować istotną szkodę dla interesów danej spółki, o ile brak odpowiednich
informacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd ogółu inwestorów w zakresie oceny wartości papierów wartościowych.
Opisane powyżej obowiązki wynikające z art. 147 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi stosuje
się odpowiednio w przypadku nabycia lub zbycia obligacji zamiennych na akcje spółki publicznej, kwitów depozytowych,
jak również innych papierów wartościowych, z których wynika prawo lub obowiązek nabycia akcji spółki publicznej.
Zgodnie z art. 149 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi nabycie akcji spółki publicznej lub
wystawionych w związku z tymi akcjami kwitów depozytowych, w liczbie powodującej osiągnięcie lub przekroczenie
łącznie odpowiednio 25%, 33% lub 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, wymaga zezwolenia
KPWiG wydawanego na wniosek podmiotu nabywającego. Zezwolenie to nie jest wymagane w przypadku gdy: (i)
nabycie dotyczy akcji spółki publicznej, znajdujących się wyłącznie w obrocie na nieurzędowym rynku pozagiełdowym;
(ii) nabycie akcji następuje zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez
uprawnione podmioty na warunkach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach
finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871).
KPWiG w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez potencjalnego nabywcę:
• udziela zezwolenia i przekazuje agencji informacyjnej informacje o udzielonym zezwoleniu, albo
• odmawia udzielenia zezwolenia, jeśli nabycie spowodowałoby naruszenie przepisów prawa albo zagrażałoby
ważnemu interesowi państwa lub gospodarki narodowej.
Zezwolenie może być udzielone z zastrzeżeniem w jego treści warunku, że nie osiągnięcie lub nie przekroczenie
określonego progu liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w terminie wskazanym w zezwoleniu, powoduje
wygaśnięcie decyzji udzielającej zezwolenia. KPWiG może odmówić udzielenia zezwolenia w przypadku gdy
w okresie ostatnich 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, wnioskodawca nie wykonywał lub wykonywał
w sposób nienależyty obowiązki określone w art. 147 i art. 150 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami
Wartościowymi. Zakres informacji objętych wnioskiem o uzyskanie tego zezwolenia określa Rada Ministrów
w drodze rozporządzenia. Ponadto w przypadku podmiotu, który zgodnie z uzyskanym zezwoleniem KPWiG
osiągnął lub przekroczył co najmniej jeden z progów liczby głosów, o których mowa w art. 149 ust. 1 Prawa
o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, a następnie zbył lub w wyniku innego zdarzenia prawnego stał
się posiadaczem akcji lub kwitów depozytowych w liczbie zapewniającej mniejszą liczbę głosów aniżeli liczba, na
którą otrzymał zezwolenie, ponowne osiągnięcie lub przekroczenie tego progu wymaga zezwolenia KPWiG, chyba
że nie upłynął termin, w którym, zgodnie z zezwoleniem KPWiG może on uzyskać określoną liczbę głosów.
Zgodnie z art. 151 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, nabycie w obrocie wtórnym, w okresie
krótszym niż 90 dni, akcji dopuszczonych do publicznego obrotu lub wystawionych w związku z tymi akcjami
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kwitów depozytowych, zapewniających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,
dokonuje się wyłącznie w wyniku publicznego ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę
akcji. Ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości 100% wartości akcji, które
mają być przedmiotem nabycia. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem
banku lub innej właściwej instytucji. Obowiązek ogłoszenia wezwania nie powstaje w przypadku nabywania akcji
spółki publicznej dopuszczonych do obrotu wyłącznie na nieurzędowym rynku pozagiełdowym.
Zgodnie z art. 154 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi każdy, kto stał się posiadaczem akcji
spółki publicznej lub wystawionych w związku z tymi akcjami kwitów depozytowych, w liczbie zapewniającej
łącznie ponad 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jest zobowiązany do:
• ogłoszenia i przeprowadzenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż pozostałych akcji tej spółki, albo
• zbycia, przed wykonaniem prawa głosu z posiadanych akcji, takiej liczby akcji, która spowoduje osiągnięcie nie
więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Nabycie, zbycie lub posiadanie przez podmiot pośrednio lub bezpośrednio zależny akcji spółki publicznej lub
wystawionych w związku z tymi akcjami kwitów depozytowych uważa się za nabycie, zbycie lub posiadanie tych
akcji przez podmiot dominujący (art. 158a ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi).
Wezwania opisane powyżej są ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem domu maklerskiego lub banku
prowadzącego działalność maklerską, który jest obowiązany do niezwłocznego i równoczesnego poinformowania
o zamiarze jego ogłoszenia KPWiG oraz spółkę prowadzącą giełdę lub spółkę prowadzącą rynek pozagiełdowy,
w przypadku gdy dane akcje są przedmiotem obrotu na danym rynku. W przypadku opisanym w art. 151 Prawa
o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne,
chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji. Obowiązek ogłoszenia
wezwania nie powstaje w przypadku nabywania akcji w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej.
Zgodnie z treścią art. 155 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi cena proponowana w wezwaniu
nie może być niższa od: (i) średniej ceny rynkowej z ostatnich 6 miesięcy przed dniem ogłoszenia wezwania albo
– jeżeli obrót akcjami będącymi przedmiotem wezwania był dokonywany na rynku regulowanym przez okres
krótszy niż 6 miesięcy – od średniej ceny z tego krótszego okresu; (ii) ceny, po której akcje były nabywane
w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej – w przypadku, gdy przedmiotem wezwania są akcje
niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Ponadto cena proponowana w wezwaniu nie może być
również niższa niż najwyższa cena, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania zapłaciły w okresie 12 miesięcy
przed ogłoszeniem wezwania podmiot wzywający lub podmioty: (i) bezpośrednio lub pośrednio od niego zależne
lub bezpośrednio lub pośrednio wobec niego dominujące, lub (ii) które łączy pisemne lub ustne porozumienie
dotyczące: wspólnego nabywania akcji tej spółki publicznej lub wystawionych w związku z tymi akcjami kwitów
depozytowych, lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki dotyczącego istotnych
spraw spółki, lub też prowadzenia trwałej i wspólnej polityki w zakresie zarządzania tą spółką.
Za cenę proponowaną w wezwaniu uważa się również wartość rzeczy lub praw, które podmiot wzywający
zamierza wydać w zamian za akcje. Wskazać należy ponadto, że zgodnie z treścią art. 155a Prawa o Publicznym
Obrocie Papierami Wartościowymi, spółka publiczna, której akcje objęte wezwaniem są przedmiotem obrotu na
rynku giełdowym, jest obowiązana, nie później niż na 2 dni robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania
zapisów, przekazać w trybie określonym w art. 81 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi
opinię zarządu tej spółki dotyczącą ogłoszonego wezwania. Przekazanie wiadomości w trybie, o którym mowa
powyżej dokonuje się poprzez przekazanie jej KPWiG, spółce prowadzącej giełdę lub rynek pozagiełdowy, a po
upływie 20 minut – Polskiej Agencji Prasowej S.A.
Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązków związanych z nabywaniem znacznych pakietów akcji rozszerzony
jest poprzez brzmienie przepisu art. 158a Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. Zgodnie z tym
przepisem w przypadku znacznych pakietów akcji:
• nabycie, zbycie lub posiadanie przez podmiot pośrednio lub bezpośrednio zależny, akcji spółki publicznej lub
wystawionych w związku z tymi akcjami kwitów depozytowych, uważa się za nabycie, zbycie lub posiadanie tych
akcji lub kwitów depozytowych przez podmiot dominujący,
• kwity depozytowe wystawione w związku z akcjami spółki publicznej uważa się za papiery wartościowe uprawniające
do wykonywania prawa głosu z takiej liczby akcji tej spółki, jaką posiadacz kwitu depozytowego może uzyskać
w wyniku zamiany kwitów depozytowych na te akcje.
Dokonanie czynności prawnej przez podmiot zależny lub zajście innego zdarzenia prawnego w stosunku do tego
podmiotu, powoduje powstanie obowiązków określonych w przepisach rozdziału o nabywaniu znaczących
pakietów akcji również po stronie podmiotu dominującego wyłącznie w przypadku, gdy jednocześnie wiąże się to
z taką zmianą stanu posiadania liczby głosów tego podmiotu dominującego, która podlega tym obowiązkom.
Ponadto zgodnie z brzmieniem art. 158a ust. 3 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, obowiązki
określone w przepisach o nabywaniu znacznych pakietów akcji spoczywają również:
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• łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące:
a) wspólnego nabywania akcji tej spółki publicznej lub wystawionych w związku z tymi akcjami kwitów depozytowych, lub
b) zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu tej spółki dotyczącego istotnych spraw spółki, lub
c) prowadzenia trwałej i wspólnej polityki w zakresie zarządzania tą spółką
– chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie
tych obowiązków; obowiązki te wykonywane są przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez
strony porozumienia,
• na funduszu inwestycyjnym, również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu liczby
głosów określonego w wyżej przytoczonych przepisach następuje w związku z nabywaniem, zbywaniem lub
posiadaniem akcji lub kwitów depozytowych łącznie przez:
a) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
b) inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten
sam podmiot,
• na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu liczby głosów określonego
w przytoczonych wyżej przepisach następuje w związku z nabywaniem, zbywaniem lub posiadaniem akcji lub
kwitów depozytowych:
a) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem
akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2 Prawa
o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi (usług brokerskich),
b) w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 4 Prawa o Publicznym Obrocie
Papierami Wartościowymi (tj. zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych na zlecenie)
w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot
ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym
zgromadzeniu,
c) na podstawie ostatniej nowelizacji Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi także przez
osobę, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do
wykonywania prawa głosu.
• na podmiotach, które zawierają porozumienie ustne lub pisemne porozumienie, posiadając akcje spółki
publicznej w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów
określonego w przepisach rozdziału IX Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.
Obowiązki określone w przepisach o nabywaniu znacznych pakietów akcji powstają również w przypadku, gdy
prawa głosu są związane z:
• papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz
którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego
prawa – w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono
zabezpieczenie;
• akcjami, z których prawa przysługują danemu podmiotowi osobiście i dożywotnio;
• papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on dysponować
według własnego uznania.
Zakres podmiotowy osób zobowiązanych do wykonywania obowiązków, wynikających z przepisów Prawa
o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, wyznaczony jest poprzez przepis art. 4 pkt 16 tej ustawy, który
zawiera definicję podmiotu dominującego. Zgodnie z tą definicją podmiotem dominującym jest podmiot:
• posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty (zależne) większość głosów w organach innego
podmiotu (zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
• uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu
(zależnego), lub
• którego więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu (zależnego) jest jednocześnie członkami
zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego
podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności.

7.6. Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków związanych
z publicznym obrotem papierami wartościowymi
Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania
obowiązków, o których mowa wyżej, w sposób następujący:
• zgodnie z art. 156 wykonywanie prawa głosu z akcji, które zostały nabyte z naruszeniem obowiązków, o których
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•
•
•
•
•

•

mowa w art. 147, 149, 151, i 155 jest bezskuteczne; natomiast niewykonanie obowiązku, o którym mowa w art.
154 powoduje bezskuteczność wykonywania prawa głosu z wszystkich posiadanych akcji;
zgodnie z art. 167, kto nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 147 ust. 1 lub 2 oraz
148 podlega karze grzywny w wysokości do 1.000.000 zł;
zgodnie z art. 168, kto nabywa akcje bez zachowania warunków, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub 2
podlega karze grzywny do 1.000.000 zł;
zgodnie z art. 168a kto nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 149 podlega karze grzywny do
1.000.000 zł;
zgodnie z art. 169, kto ogłasza i przeprowadza wezwanie bez zachowania warunków, o których mowa w art.
152 ust. 1 albo w art. 153 podlega karze grzywny do 1.000.000 zł;
zgodnie z art. 171, kto będąc akcjonariuszem spółki publicznej posiadającym ponad 50% ogólnej liczby głosów
na walnym zgromadzeniu, nie dokonuje wezwania, o którym mowa w art. 154 pkt. 1, albo nie zbywa, przed
wykonaniem prawa głosu, takiej liczby akcji, które spowoduje osiągnięcie nie więcej niż 50% ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu, podlega karze grzywny do 1.000.000 zł;
zgodnie z art. 172, kto w wezwaniu, o którym mowa w art. 154, proponuje cenę niższą niż określona na
podstawie art. 155 ust. 1 pkt. 1 albo pkt. 2, podlega karze grzywny do 1.000.000 zł.

7.7. Obowiązki związane z nabywaniem Akcji wynikające z Ustawy
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorców obowiązek zgłoszenia zamiaru
koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli łączny obrót przedsiębiorców
uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość
50.000.000 EURO. Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców
bezpośrednio uczestniczących w koncentracji jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych,
do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Wartość EURO podlega przeliczeniu
na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku
kalendarzowego, poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji.
Obowiązek zgłoszenia dotyczy m. in. zamiaru:
• przejęcia – poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub części
majątku lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego
lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców,
• objęcia lub nabycia akcji innego przedsiębiorcy, powodującego uzyskanie co najmniej 25% głosów na
Walnym Zgromadzeniu,
• rozpoczęcia wykonywania praw z akcji objętych lub nabytych bez uprzedniego zgłoszenia zgodnie z art. 13 pkt
3 i 4 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.
Ponadto, zgodnie z treścią art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, dokonanie koncentracji przez
przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. Zaś obrót stanowiący
przesłankę powstania obowiązku zgłoszenia zamiaru łączenia obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców
bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych,
do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji.
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują, w przypadku objęcia lub nabycia akcji albo udziałów innego
przedsiębiorcy, powodującego uzyskanie najmniej 25% głosów na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu
Wspólników, obejmujący lub nabywający akcje lub udziały.
Zgodnie z treścią art. 13 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:
• jeżeli obrót przedsiębiorcy:
a) nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji
i Konsumentów,
b) którego akcje lub udziały będą objęte lub nabyte, zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt 1 Ustawy o Ochronie
Konkurencji i Konsumentów,
c) z którego akcji lub udziałów ma nastąpić wykonywanie praw, zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt 3 Ustawy
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów,
– nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających
zgłoszenie równowartości 10.000.000 EURO;
• polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich odsprzedaży, jeżeli
przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie
w akcje innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia,
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oraz że:
a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa,
jego majątku lub tych akcji,
– Prezes UOKiK na wniosek instytucji finansowej może przedłużyć, w drodze decyzji, termin, jeżeli udowodni ona,
że odsprzedaż akcji nie była w praktyce możliwa lub uzasadniona ekonomicznie przed upływem roku od dnia ich
nabycia.
• polegającej na czasowym nabyciu przez przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia wierzytelności pod
warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży;
• będącej następstwem postępowania upadłościowego albo układowego, z wyłączeniem przypadków, gdy
zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci
przedsiębiorcy przejmowanego;
• przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonuje przedsiębiorca przejmujący kontrolę, przedsiębiorca obejmujący lub
nabywający akcje lub odpowiednio instytucja finansowa albo przedsiębiorca, który nabył akcje w celu
zabezpieczenia wierzytelności. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone
nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia.
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana,
przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania
koncentracji.
Prezes UOKiK wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji lub zakazuje dokonania koncentracji.
Wydając zgodę Prezes UOKiK może zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać
koncentracji do spełnienia określonych warunków. Decyzje te wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich
wydania koncentracja nie została dokonana. Prezes UOKiK może na wniosek przedsiębiorcy uczestniczącego
w koncentracji, przedłużyć, w drodze postanowienia, termin na dokonanie koncentracji o rok, jeżeli przedsiębiorca
wykaże, że nie nastąpiła zmiana okoliczności, w wyniku której koncentracja może spowodować istotne ograniczenie
konkurencji na rynku.

7.8. Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających
z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów
Prezes UOKiK nakłada w drodze decyzji na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10%
przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten,
choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa UOKiK.
Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej
równowartość od 1.000 do 50.000.000 EURO, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie:
• we wniosku o przedłużenie terminu, o którym mowa w art. 13 pkt 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów
lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji podał nieprawdziwe dane;
• nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 45 Ustawy o Ochronie Konkurencji
i Konsumentów lub udzielił informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji oraz niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, Prezes UOKiK
może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać
w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie
spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat
od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji UOKiK może, w drodze decyzji, dokonać
podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528–550 Kodeksu Spółek
Handlowych. Prezesowi UOKiK przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes
UOKiK może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych
zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. Ponadto, w przypadku zwłoki w wykonaniu decyzji, Prezes
UOKiK może nałożyć na przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość od 500 do
10.000 EURO za każdy dzień zwłoki. Karę pieniężną nakłada się, licząc od daty wskazanej w decyzji.
Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład
organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności
przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła
zamiaru koncentracji lub nie udzieliła informacji, bądź też udzieliła nierzetelnych lub wprowadzających w błąd
informacji żądanych przez Prezesa UOKiK, na podstawie art. 45 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności
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uprzedniego naruszenia przepisów ustawy, a także w okresie 5 lat od dnia 1 kwietnia 2001 r. – okoliczność
naruszenia przepisów Ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym
i ochronie interesów konsumentów (jednolity tekst z 1999 r. Dz. U. Nr 52, poz. 547, z późn. zm.).

8. OPODATKOWANIE
Poniższe informacje mają charakter ogólny i są oparte wyłącznie na przepisach prawa podatkowego obowiązujących
w czasie przygotowywania Prospektu oraz na ich wykładni w publikowanych interpretacjach Ministra Finansów
i w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Potencjalnym inwestorom zaleca się uzyskanie w tym
względzie fachowej porady doradców podatkowych i prawnych odnośnie skutków podatkowych posiadania
i obrotu akcjami oraz obowiązku podatkowego związanego z nabyciem akcji.

8.1. Opodatkowanie dochodów z dywidendy
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 i art. 30 ust. 1 pkt 1a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych oraz art.
10 i 22 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, dochody uzyskiwane zarówno przez osoby fizyczne
jak i prawne z tytułu dywidendy, jak również inne dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, opodatkowane
są podatkiem dochodowym w formie ryczałtu, w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Podatek ten pobiera
podmiot dokonujący wypłaty dywidendy lub stawiający środki z dywidendy do dyspozycji. Na podstawie art. 23
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, kwota podatku uiszczonego od otrzymanej dywidendy
i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, podlega odliczeniu od kwoty podatku należnego od pozostałych dochodów osoby prawnej, obliczonego
na zasadach określonych w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. W przypadku braku możliwości
dokonania takiego odliczenia w danym roku podatkowym, kwoty podatku dochodowego od otrzymanej
dywidendy odlicza się w następnych latach.

8.2. Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży Akcji
8.2.1. Krajowe osoby prawne
Dochody osiągane przez osoby prawne z tytułu sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowy
od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, czyli
kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub
objęcie akcji. Dochód ze sprzedaży akcji łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na
zasadach ogólnych.
Stosownie do art. 19 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, wysokość podatku dochodowego od
osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania.
Zgodnie z art. 25 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, osoby prawne, które sprzedały akcje,
zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji podatkowej
o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na rachunek
urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku podatkowego.
Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku
podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku.
Dochody z tytułu sprzedaży prawa poboru i innych praw wynikających z akcji opodatkowane są na takich samych
zasadach jak dochody ze sprzedaży akcji.

8.2.2. Krajowe osoby fizyczne
Dochody osiągnięte przez osoby fizyczne z tytułu sprzedaży akcji są opodatkowane na zasadach ogólnych określonych
w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. Zgodnie z art. 30b Ustawy o Podatku Dochodowym od
Osób Fizycznych, od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów
wartościowych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Dochodem, o którym mowa w Ustawie
o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego
zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Fizycznych, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli nie jest możliwa identyfikacja zbywanych
papierów wartościowych w celu ustalenia daty nabycia papierów wartościowych, która jest niezbędna do wyliczenia
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kosztów uzyskania przychodu, przyjmuje się, że kolejno są to odpowiednio papiery wartościowe nabyte przez
podatnika najwcześniej (tzw. zasada FIFO).
Dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych nie łączy się z innymi dochodami opodatkowanymi na
zasadach określonych w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych.
Zgodnie z art. 9 ust. 6 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych o wysokość straty poniesionej
z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych (i innych dochodów określonych w art. 30b Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Fizycznych), poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego
źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia
w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.
Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym wykazać dochody uzyskane
w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i obliczyć należny podatek dochodowy.
Postanowień powyższych nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych następuje w wykonywaniu
działalności gospodarczej.
Dochód osiągnięty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych ze zbycia praw z akcji (prawa do
dywidendy, prawa poboru) jest opodatkowany także na postawie przepisu art. 30b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych.
Jeżeli dochód z odpłatnego zbycia Obligacji następuje w wykonaniu działalności gospodarczej przez osobę fizyczną,
dochód taki będzie opodatkowany według zasad określonych dla opodatkowania dochodów uzyskiwanych
z działalności gospodarczej.

8.3. Opodatkowanie dochodów z PDA
Zgodnie z art. 4 pkt 22 oraz art. 3 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, PDA jest papierem wartościowym. Do opodatkowania dochodu z tytułu sprzedaży PDA stosuje się odpowiednio zasady opisane
powyżej, odnoszące się do opodatkowania sprzedaży akcji przez osoby fizyczne i prawne.

8.4. Podatek od czynności cywilnoprawnych
Zgodnie z Prawem o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, wtórny publiczny obrót papierami wartościowymi
odbywa się, co do zasady, na rynku regulowanym za pośrednictwem podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa
maklerskie. Sprzedaż papierów wartościowych tym podmiotom i za ich pośrednictwem, zgodnie z ustawą o podatku
od czynności cywilnoprawnych, zwolniona jest od tego podatku. W myśl przepisu art. 9 pkt 9 powoływanej ustawy,
zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż papierów wartościowych domom maklerskim
i bankom prowadzącym działalność maklerską oraz sprzedaż papierów wartościowych dokonywaną za pośrednictwem
domów maklerskich lub banków prowadzących działalność maklerską.
Ponadto zgodnie z przepisami art. 2 pkt 4 powoływanej wyżej ustawy, podatkowi od czynności cywilnoprawnych
nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest
opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub od tego podatku zwolniona.
W sytuacji, gdy żadne z powyższych zwolnień i wyłączeń nie znajduje zastosowania, sprzedaż akcji dopuszczonych
do publicznego obrotu papierami wartościowymi będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności
cywilnoprawnych, co do zasady, stawką w wysokości 1%.

8.5. Podatek dochodowy od zagranicznych osób fizycznych i prawnych
Opisane w punktach poprzednich zasady opodatkowania stosuje się także do inwestorów zagranicznych
podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, chyba że umowa w sprawie zapobieżenia
podwójnemu opodatkowaniu, której stroną jest Rzeczpospolita Polska oraz kraj będący miejscem zamieszkania
takiego inwestora albo miejscem jego siedziby lub zarządu, stanowi inaczej. Większość tych umów przewiduje, pod
pewnymi warunkami, redukcje stawki podatku dochodowego w porównaniu ze stawką podstawową do 10% albo
5% lub zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce. Zgodnie z Ustawą o Podatku
Dochodowym od Osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, obniżona stawka
podatku znajduje zastosowanie pod warunkiem, iż przed dokonaniem wypłaty podatnik przedstawi płatnikowi
zaświadczenie o jego miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji).
Certyfikat ten wydaje właściwa administracja podatkowa kraju miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika. Zgodnie
z postanowieniami większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody uzyskane ze zbycia akcji przez
rezydentów podatkowych państw, które zawarły takie umowy z Polską, są zwolnione od opodatkowania w Polsce.
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8.6. Prawo Dewizowe
Przekazywanie za granicę dochodów z tytułu dywidend lub dochodów ze zbycia akcji osiąganych przez podmioty
zagraniczne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest normowane przepisami Prawa Dewizowego. Obrót dewizowy
z zagranicą, którego przedmiotem są wyżej wymienione dochody, w myśl przepisu art. 3 ust. 1 Prawa Dewizowego,
jest dozwolony, z zastrzeżeniami zawartymi w art. 9 tej ustawy.
W art. 9 pkt 5 i 6 Prawa Dewizowego ograniczono nabywanie i zbywanie w kraju przez nierezydentów z krajów
trzecich, zarówno bezpośrednio jak i za pośrednictwem innych podmiotów, papierów wartościowych, jednostek
uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania oraz wierzytelności i innych praw, których wykonywanie
wiąże się z dokonywaniem rozliczeń pieniężnych. Ograniczenie to nie dotyczy papierów wartościowych nabytych
w kraju na podstawie zezwolenia dewizowego.
Odstępowanie od ograniczeń i obowiązków określonych w ustawie wymagać będzie zezwolenia dewizowego,
ogólnego bądź indywidualnego. Indywidualnych zezwoleń dewizowych udzielać będzie prezes NBP w drodze
decyzji administracyjnych. Ogólne zezwolenia dewizowe będą natomiast udzielane zgodnie z Rozporządzeniem
w Sprawie Ogólnych Zezwoleń Dewizowych.
W przypadku, gdy przedmiotem transferu za granicę jest przychód lub dochód nierezydenta, w odniesieniu do
którego, na podstawie odrębnych przepisów oraz postanowień umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita
Polska jest stroną, nierezydent podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu, dokonanie transferu wymaga
przedstawienia bankowi, za pośrednictwem którego transfer jest dokonywany, zaświadczenia właściwego urzędu
skarbowego potwierdzającego wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wynikającego z tego obowiązku (art. 27
ust. 1 Prawa Dewizowego).

9. WSKAZANIE STRON UMÓW O SUBEMISJĘ USŁUGOWĄ LUB INWESTYCYJNĄ
ORAZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ TEJ UMOWY
Uchwała NWZ z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie emisji akcji serii C zawiera upoważnienie dla Zarządu
Spółki do zawarcia umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną. Na dzień aktualizacji Prospektu Emitent nie
zawarł ani nie planuje zawrzeć umów o subemisję inwestycyjną ani o subemisję usługową związanych z emisją
Akcji Serii C ani Akcji Serii B.

10. UMOWY DOTYCZĄCE EMISJI KWITÓW DEPOZYTOWYCH
Emitent nie zawarł i nie planuje zawrzeć umowy, o której mowa w art. 96 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami
Wartościowymi w związku z emisją Akcji Serii B oraz Akcji Serii C.

11. ZASADY DYSTRYBUCJI AKCJI OFEROWANYCH
11.1. Podmiot oferujący Akcje w publicznym obrocie
Podmiotem oferującym Akcje Serii B i Akcje Serii C w publicznym obrocie jest:
Bankowy Dom Maklerski
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Puławska 15
02–515 Warszawa
Publiczna Oferta Akcji obejmuje:
• Ofertę Otwartą obejmującą 3 500 000 sztuk Akcji na okaziciela serii C.
Szczegółowe zasady sprzedaży Akcji Serii C zostały opisane w pkt 11.2. rozdziału III niniejszego Prospektu.
• Ofertę Zamkniętą obejmującą 3 553 000 sztuk Akcji na okaziciela serii B oferowanych osobom
posiadającym obligacje Emitenta. Zasady obejmowania Akcji Serii B zostały szczegółowo opisane w pkt 11.11
rozdziału III niniejszego Prospektu
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11.2. Zasady ogólne nabywania Akcji Serii C w publicznej ofercie
11.2.1. Informacje ogólne
W ramach Oferty Otwartej Emitent oferuje 3.500.000 sztuk Akcji Serii C.
Akcje oferuje się w następujących transzach:
– Transza Inwestorów Detalicznych (TID), w której oferowanych jest 1.200.000 Akcji oraz
– Transza Inwestorów Instytucjonalnych (TII), w której oferowanych jest 2.300.000 Akcji.
Emitent, w trakcie dokonywania przydziału Akcji Serii C, zastrzega sobie możliwość dokonania dowolnego
przesunięcia Akcji Serii C pomiędzy transzami, z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy liczba Akcji Serii C na które
złożono zapisy w TID będzie większa niż 1 200 000 akcji to liczba Akcji Serii C w TID nie może zostać zmniejszona.
Szczegółowe zasady przydziału zostały opisane w pkt 11.6.1 Rozdziału III niniejszego Prospektu.
Na dzień sporządzenia Prospektu Emitent nie zawarł umowy o subemisję inwestycyjną związaną z emisją
Akcji Serii C. Emitent nie przewiduje zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną.

11.2.2. Przedział Cenowy dla Akcji Serii C i Cena Maksymalna
Przed rozpoczęciem Publicznej Oferty, Emitent w porozumieniu z Oferującym ustali Przedział Cenowy Akcji Serii C.
Przedział Cenowy zostanie podany do publicznej wiadomości w trybie art. 81 Prawa o Publicznym Obrocie
Papierami Wartościowymi oraz w formie raportu bieżącego, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia
budowania „Księgi Popytu” na Akcje Serii C.
Po opublikowaniu ww. informacji, wśród inwestorów instytucjonalnych zostanie przeprowadzony proces budowy
„Księgi Popytu” na Akcje Serii C, w którym będą oni składali Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Serii C
wskazując liczbę akcji, jaką są zainteresowani nabyć oraz cenę z Przedziału Cenowego. Deklaracje zainteresowania
nabyciem nie mają charakteru wiążącego dla inwestora. Szczegółowe zasady uczestnictwa w budowie „Księgi
Popytu” zostały opisane w pkt. 11.4.2 Rozdziału III niniejszego Prospektu. Górny limit Przedziału Cenowego jest
jednocześnie Ceną Maksymalną, po której subskrybowane będą Akcje Serii C w TID.

11.2.3. Cena Emisyjna Akcji Serii C
Cena Emisyjna Akcji Serii C zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta w porozumieniu z Oferującym, na podstawie
wyników budowy „Księgi Popytu” na Akcje Serii C.
Cena Emisyjna Akcji Serii C będzie ceną stałą, jednolitą dla obu transz i zostanie podana do publicznej wiadomości
w trybie art. 81 Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi oraz w formie raportu bieżącego przed
rozpoczęciem przyjmowania zapisów od Inwestorów w ramach TII.

11.2.4. Miejsce i terminy subskrypcji Akcji Serii C
31 sierpnia 2004 r.
do 8 września 2004 r.
9 września 2004 r.
9 – 13 września 2004 r.
9 – 13 września 2004 r.
13 września 2004 r.
do 14 września 2004 r.
do 15 września 2004 r.
16 – 17 września 2004 r.
17 września 2004 r.
do 21 września 2004 r.

Publikacja Prospektu Emisyjnego
Opublikowanie Przedziału Cenowego w dzienniku „Puls Biznesu”
Otwarcie Publicznej Oferty Otwartej
Przyjmowanie zapisów w TID
Proces budowania Księgi Popytu
Ustalenie Ceny Emisyjnej
Podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej
Skierowanie przez Oferującego zaproszeń do złożenia zapisów w TII
Przyjmowanie zapisów w TII
Zamknięcie Publicznej Oferty Otwartej
Przydział Akcji Serii C

Emitent w porozumieniu z Oferującym może postanowić o zmianie terminów Publicznej Oferty. Informacja o takiej
zmianie zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 81 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami
Wartościowymi oraz w formie komunikatu opublikowanego w dzienniku „Puls Biznesu”, najpóźniej przed ostatecznymi
terminami otwarcia lub zamknięcia Publicznej Oferty podanymi do publicznej wiadomości. W przypadku skrócenia
terminów przyjmowania zapisów, informacja taka zostanie podana do publicznej wiadomości, w trybie określonym
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powyżej, na jeden dzień przed nowym dniem zakończenia zapisów.
Emitent w porozumieniu z Oferującym może przedłużyć czas trwania Oferty Otwartej, z zastrzeżeniem, że nie
może trwać ona dłużej niż 3 miesiące. Informacja taka zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art.
81 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi oraz w formie komunikatu opublikowanego w dzienniku
„Puls Biznesu” najpóźniej przed dniem dokonania zmiany.
Zmiana terminów Publicznej Oferty może odbywać się tylko w okresie ważności Prospektu.
Inwestorzy będą mogli składać zapisy na Akcje Serii C w Punktach Obsługi Klientów BDM PKO BP SA.
Wykaz POK–ów przyjmujących zapisy na Akcje Serii C stanowi Załącznik nr 5 do Prospektu.

11.3. Zasady subskrybowania Akcji Serii C w Transzy Inwestorów Detalicznych
11.3.1. Osoby uprawnione do obejmowania Akcji Serii C Transzy Inwestorów
Detalicznych
Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na Akcje Serii C w TID są rezydenci i nierezydenci w rozumieniu
Prawa Dewizowego:
• osoby fizyczne,
• osoby prawne,
• jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

11.3.2. Zasady składania zapisów w Transzy Inwestorów Detalicznych
Zapisy na Akcje Serii C w Transzy Inwestorów Detalicznych przyjmowane będą w dniach od 9 do 13 września 2004
roku. W TID oferowanych jest 1.200.000 Akcji Serii C.
Publiczna Subskrypcja Akcji Serii C w ramach TID zostanie przeprowadzona w drodze składania zapisów przez
osoby uprawnione, które zostały wskazane w pkt. 11.3.1 Rozdziału III niniejszego Prospektu. Zapis na Akcje Serii
C zawiera w szczególności liczbę subskrybowanych akcji oraz Cenę Maksymalną, która jest równa górnemu
limitowi Przedziału Cenowego. Zapisy złożone z ceną niższą niż Cena Maksymalna zostaną uznane za nieważne
w całości. Zapisy złożone z ceną wyższą niż Cena Maksymalna zostaną uznane za zapisy złożone z Ceną
Maksymalną.
Inwestor jest uprawniony do złożenia dowolnej liczby zapisów, przy czym każdy zapis może być złożony na
minimum 1 (jedną) Akcję Serii C i maksymalnie na 1.000.000 (jeden milion) Akcji Serii C. Pojedynczy zapis
złożony na liczbę Akcji Serii C większą niż 1.000.000 będzie uznany za zapis złożony na 1.000.000 Akcji Serii C.
Zapis na Akcje Serii C zawiera, w szczególności, następujące dane:
• imię i nazwisko inwestora/nazwa podmiotu;
• adres zamieszkania inwestora/siedziba podmiotu;
• w przypadku rezydentów: numer PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości lub nr paszportu w przypadku osób
fizycznych albo numer REGON lub inny numer identyfikacyjny w przypadku pozostałych podmiotów;
• w przypadku nierezydentów: numer paszportu – osoby fizyczne oraz numer rejestru, właściwego dla kraju
pochodzenia – pozostałe podmioty;
• liczbę Akcji objętych zapisem;
• Cenę Maksymalną z Przedziału Cenowego;
• nazwę Banku prowadzącego rachunek, służący do ewentualnego zwrotu wpłaconych środków;
• numer rachunku, służący do ewentualnego zwrotu wpłaconych środków;
• wysokość dokonywanej wpłaty;
• podpis inwestora;
• adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii C;
• podpisy osoby upoważnionej do przyjmowania zapisów na Akcje Serii C.
Na formularzu zapisu, będącym wydrukiem z komputera, zawarte jest oświadczenie, w którym inwestor stwierdza, że:
• zapoznał się z treścią Prospektu oraz akceptuje treść Statutu Emitenta i warunki Publicznej Oferty;
• wyraża zgodę na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Serii C niż subskrybowana lub nie przydzielenie ich wcale;
Inwestor składający zapis na Akcje Serii C powinien okazać w miejscu przyjmowania zapisów:
• w przypadku osób fizycznych:
– dokument tożsamości,
– stosowne pełnomocnictwo – w przypadku składania zapisu przez pełnomocnika;
• w przypadku pozostałych podmiotów:
– aktualny wypis z właściwego rejestru podmiotu, w imieniu którego składany jest zapis;
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– dokument potwierdzający tożsamość osoby składającej zapis;
– w przypadku jeśli do złożenia zapisu wymagana jest zgoda organu podmiotu, w imieniu którego składany
jest zapis – dokument potwierdzający udzielenie zgody przez odpowiedni organ;
– pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej.
Inwestorzy mogą składać zapisy na Akcje Serii C za pomocą telefonu, telefaksu lub innych środków technicznych,
jeżeli taką możliwość dopuszcza regulamin domu maklerskiego przyjmującego zapis. W takim przypadku może być
konieczne podpisanie z domem maklerskim stosownych umów w tym zakresie.
Na dowód złożonego zapisu inwestor otrzyma jeden egzemplarz formularza zapisu będący wydrukiem
komputerowym. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi inwestor.
Zapis na Akcje Serii C jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalny.

11.3.3. Składanie Dyspozycji deponowania Akcji Serii C w Transzy
Inwestorów Detalicznych
Inwestor lub jego pełnomocnik, w momencie składania zapisu na Akcje Serii C, może złożyć nieodwołalną
Dyspozycję deponowania Akcji Serii C, stanowiącą część formularza zapisu. Powyższa Dyspozycja umożliwi
inwestorowi zapisanie na jego rachunku papierów wartościowych wszystkich Akcji Serii C, które zostały mu
przydzielone, bez konieczności odbierania Potwierdzenia nabycia Akcji Serii C.
Dyspozycja deponowania Akcji Serii C zawiera:
• dane Inwestora: imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwę (firmę) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie
będącej osobą prawną,
• adres zamieszkania lub siedzibę Inwestora,
• kod w KDPW i nazwę domu maklerskiego lub banku powiernika, prowadzącego rachunek papierów wartościowych na rzecz Inwestora,
• numer rachunku papierów wartościowych, na którym mają być zdeponowane wszystkie Akcje Serii C przydzielone
Inwestorowi przez Emitenta,
• podpis osoby składającej dyspozycję,
• podpis pracownika domu maklerskiego przyjmującego dyspozycję,
• klauzulę: „Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania na piśmie domu maklerskiego, w którym
dokonałem (am) zapisu, o wszelkich zmianach dotyczących podanego powyżej numeru rachunku papierów
wartościowych oraz podmiotu prowadzącego rachunek”.
Konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia Dyspozycji deponowania Akcji Serii C
ponosi inwestor.
W przypadku nie złożenia dyspozycji deponowania Akcji Serii C przydzielonych inwestorowi w ramach TID,
zostaną one zapisane w rejestrze prowadzonym przez sponsora.

11.3.4. Działanie przez pełnomocnika
Inwestorzy nabywający Akcje Serii C w ramach Publicznej Oferty uprawnieni są do działania za pośrednictwem
właściwie umocowanego pełnomocnika. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest
przedstawić w Punkcie Obsługi Klientów BDM PKO BP S.A., w którym składa zapis, pisemne pełnomocnictwo
wystawione przez inwestora, zawierające umocowanie pełnomocnika do złożenia zapisu na Akcje Serii C,
z podpisem notarialnie poświadczonym bądź złożonym w obecności pracownika Punktu Obsługi Klientów BDM
PKO BP S.A. bądź w inny akceptowalny przez BDM PKO BP S.A. sposób.
Ponadto inwestor może umocować pełnomocnika do złożenia Dyspozycji deponowania Akcji Serii C bądź do
odbioru potwierdzenia nabycia Akcji Serii C.
Szczególną uwagę należy zwrócić na sytuację, w której pełnomocnictwo jest udzielane poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku pełnomocnictwo musi być uwierzytelnione przez polskie
przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowej,
której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej.
Tekst pełnomocnictwa udzielonego w języku innym niż polski musi zostać przetłumaczony przez tłumacza
przysięgłego na język polski.
Pełnomocnictwo winno zawierać odpowiednio następujące informacje o pełnomocniku i inwestorze:
• gdy jest on osobą fizyczną: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, serię i numer dokumentu tożsamości oraz
numer PESEL;
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• gdy jest on osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej: nazwę, siedzibę,
adres i numer statystyczny REGON (w przypadku nierezydentów – numer właściwego rejestru lub powołanie się
na dokument potwierdzający istnienie inwestora w danym kraju, dokument ten winien zostać przedłożony
w momencie składania zapisów).
Powyższe ustalenia nie dotyczą pełnomocnictw wystawionych dla osób prowadzących działalność polegającą na
zarządzaniu cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie. W takim przypadku wystarczającym dokumentem
jest pełnomocnictwo udzielone na podstawie umów z klientami o zarządzanie cudzym pakietem papierów
wartościowych zawartych przez podmiot świadczący takie usługi.
Liczba pełnomocnictw udzielanych przez Inwestora nie jest ograniczona. Dokument pełnomocnictwa lub jego
kopia pozostają w POK przyjmującym zapis.
Od pełnomocnictwa winna zostać uiszczona opłata skarbowa, zgodnie z przepisami Ustawy o Opłacie Skarbowej.
Pełnomocnik poświadcza w imieniu Inwestora odbiór właściwych dokumentów.

11.3.5. Zasady, miejsca i terminy dokonywania wpłat na Akcje Serii C
w Transzy Inwestorów Detalicznych
Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Akcje Serii C jest jego opłacenie w kwocie wynikającej z iloczynu liczby
Akcji na jaką składany jest zapis i Ceny Maksymalnej z Przedziału Cenowego. Powyższa kwota musi wpłynąć na
rachunek Oferującego, najpóźniej do momentu złożenia zapisu.
Wpłata na Akcje Serii C powinna być dokonana w złotych w następującej formie:
• gotówką lub
• przelewem na rachunek Oferującego, z wydzielonym indywidualnie dla każdego inwestora subkontem. Numer
ww. rachunku i indywidualnego subkonta będzie podany inwestorowi w Punkcie Obsługi Klientów BDM PKO BP SA,
w którym inwestor będzie składać zapis na Akcje Serii C.

11.3.6. Skutki prawne niedokonania wpłat w oznaczonym terminie lub
wniesienia wpłaty niepełnej
Wpłatę uważa się za dokonaną w momencie wpływu środków pieniężnych na rachunek Oferującego.
Brak wpłaty w terminie określonym w pkt. 11.3.5 Rozdziału III niniejszego Prospektu powoduje nieważność całego
zapisu.
Środki pieniężne pochodzące z nieobjętych Akcji Serii C, bez żadnych odsetek oraz odszkodowań, zostaną zwrócone
w sposób zadeklarowany przez inwestora podczas składania zapisu na Akcje Serii C, w terminie określonym w pkt.
11.6.1 Rozdziału III niniejszego Prospektu.

11.3.7. Regulacje prawne dotyczące wpłat
Regulacje prawne związane z dokonywaniem wpłat przedstawione zostały w części „Regulacje prawne dotyczące
wpłat” w pkt 11.5 Rozdziału III niniejszego Prospektu.

11.4. Zasady subskrybowania Akcji Serii C w Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych
11.4.1. Osoby uprawnione do nabywania Akcji Serii C w Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych
Osobami uprawnionymi do nabywania Akcji Serii C w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych są:
• osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak
i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego;
• zarządzający cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, w imieniu osób, których rachunkami
zarządzają i na rzecz których zamierzają nabyć Akcje Serii C.
Zapisy na Akcje Serii C składane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym, odrębnie na rzecz
poszczególnych zarządzających przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, stanowią w rozumieniu Prospektu
zapisy odrębnych inwestorów.
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Zwraca się jednak uwagę inwestorów, iż w przypadku nadsubskrypcji pierwszeństwo w przydziale w TII Akcji Serii C
będzie przysługiwać tylko tym Inwestorom, którzy uczestniczyli w procesie tworzenia „Księgi Popytu”, zgodnie
z zasadami przedstawionymi poniżej.

11.4.2. Proces budowy „Księgi Popytu”
Budowa „Księgi Popytu” na Akcje Serii C zostanie przeprowadzona w dniach od 3 do 13 września 2004 roku,
z zastrzeżeniem, że w dniu 13 września 2004 roku Deklaracje przyjmowane będą do godz. 14:00. Deklaracje
zainteresowania nabyciem nie mają charakteru wiążącego dla inwestora.
Emitent nie zakłada możliwości przeprowadzenia dodatkowego procesu budowania „Księgi Popytu”.
W przypadku, gdy budowa „Księgi Popytu” nie dojdzie do skutku tj. nie zostanie złożona przynajmniej jedna ważna
Deklaracja zainteresowania, Cenę Emisyjną Akcji Serii C ustali Zarząd Emitenta w porozumieniu z Oferującym
(zgodnie z udzielonym mu w uchwale NWZ z dnia 24 kwietnia 2004 roku upoważnieniem do określenia Ceny
Emisyjnej Akcji Serii C). Cena ta zostanie ustalona na takim poziomie, aby zapewnić skuteczne przeprowadzenie
Oferty.
Nie przewiduje się zmiany warunków przeprowadzenia procesu budowy „Księgi Popytu”, jak również jego odwołania
oraz unieważnienia, z wyjątkiem poniżej określonego zastrzeżenia. Po rozpoczęciu budowy „Księgi Popytu” Emitent
może odstąpić od jej przeprowadzenia lub unieważnić jej wyniki jedynie z ważnych powodów. Do ważnych
powodów należy zaliczyć:
– nagłe i nieprzewidywalne wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju lub świata, które mogą
mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju lub na dalszą działalność Spółki, w tym na
prognozy i zapewnienia przedstawione w Prospekcie przez Zarząd Spółki;
– nagłe i nieprzewidywalne zamiany mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Spółki.
Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Serii C będą przyjmowane przez POK–i Bankowego Domu Maklerskiego
PKO BP S.A., których lista stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Prospektu.
W budowie „Księgi Popytu” będą brać udział inwestorzy zainteresowani złożeniem zapisu na Akcje Serii C.
W Deklaracjach inwestorzy będą określać liczbę Akcji Serii C, którą zamierzają nabyć oraz cenę, jaką gotowi są
za nie zapłacić. Proponowana cena musi zawierać się w Przedziale Cenowym wyznaczonym przez Zarząd Emitenta
i podanym do publicznej wiadomości. Deklaracje zawierające cenę niższą niż dolny limit Przedziału Cenowego
będą nieważne.
Inwestor lub jego pełnomocnik składający Deklarację zainteresowania nabyciem Akcji Serii C powinien złożyć
w miejscu przyjmowania Deklaracji wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz Deklaracji, którego wzór
stanowi Załącznik nr 6 lub Załącznik nr 7 do Prospektu.
Inwestorzy, którzy podpisali z Oferującym umowę umożliwiającą składanie dyspozycji za pomocą telefonu lub
telefaksu mogą składać Deklaracje z wykorzystaniem tych środków technicznych, podając wszystkie niezbędne
informacje do wypełnienia formularza Deklaracji.
Składając Deklarację inwestor jednocześnie oświadcza, że:
• zapoznał się z treścią Prospektu oraz akceptuje treść statutu Emitenta i warunki Publicznej Oferty;
• wyraża zgodę na przydzielenie mu mniejszej ilości Akcji Serii C niż wskazana w Deklaracji zainteresowania
nabyciem Akcji Serii C lub nie przydzielenie ich wcale,
Deklaracje mogą być składane na minimum 20.000 (dwadzieścia tysięcy) Akcji Serii C i maksymalnie na
2.000.000 (dwa miliony) Akcji Serii C. Inwestor ma prawo do złożenia kilku Deklaracji zainteresowania nabyciem
Akcji Serii C, przy czym łączna liczba Akcji Serii C określona w Deklaracjach złożonych przez jednego inwestora
z jednakową proponowaną ceną za Akcje Serii C nie może być większa niż 2.000.000 Akcji Serii C, a każdy
kolejny zapis musi opiewać na minimum 20 000 akcji. Złożenie przez jednego inwestora kilku Deklaracji
z proponowaną ceną równą ustalonej przez Emitenta Cenie Emisyjnej Akcji Serii C, lub ceną wyższą od Ceny
Emisyjnej Akcji Serii C na łączną liczbę większą niż 2.000.000 Akcji Serii C powoduje nieważność złożonych
Deklaracji w części przekraczającej 2.000.000 Akcji Serii C.
Złożenie przez inwestora Deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Serii C z ceną wyższą lub równą Cenie
Emisyjnej Akcji Serii C (ustalonej na podstawie wyników budowy „Księgi Popytu”) stanowić będzie podstawę do
skierowania do niego imiennego zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje Serii C w Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych. Oferujący może nie skierować zaproszenia lub skierować zaproszenie do złożenia zapisu na
liczbę Akcji Serii C mniejszą niż określona przez inwestora w Deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Serii C.
Zaproszenie do złożenia zapisu zostanie wystosowane przez Oferującego faksem na numer podany przez
inwestora w Deklaracji, najpóźniej do dnia 15 września 2004 roku.
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W treści zaproszenia do składania zapisu na Akcje Serii C Oferujący wskaże liczbę Akcji Serii C, która zostanie
przydzielona inwestorowi, pod warunkiem złożenia i opłacenia zapisu w ilości Akcji wskazanej w zaproszeniu
w terminach określonych w pkt 11.2.4 Rozdziału III niniejszego Prospektu.
Ponadto zaproszenie zawierać będzie informację, że jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym
informacje na temat Publicznej Oferty oraz Emitenta jest Prospekt Emisyjny.
W przypadku złożenia przez inwestora zapisu na liczbę mniejszą niż wskazana w zaproszeniu do złożenia zapisu,
inwestorowi zostaną przydzielone Akcje zgodnie z zapisami w pkt. 11.6.3 Rozdziału III niniejszego Prospektu.
ZŁOŻENIE DEKLARACJI ZAINTERESOWANIA NABYCIEM AKCJI SERII C NIE STANOWI ZOBOWIĄZANIA DLA
EMITENTA ANI OFERUJĄCEGO DO WYSTOSOWANIA DO INWESTORA ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA ZAPISU
NA AKCJE SERII C.
W okresie przyjmowania Deklaracji w ramach budowania „Księgi Popytu” inwestor ma prawo do zmiany
Deklaracji. Zmiana ta następuje poprzez odwołanie złożonej Deklaracji, a następnie złożenie nowej. W okresie
trwania book–bulidingu inwestor ma prawo do całkowitego wycofania Deklaracji.
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza Deklaracji ponosi inwestor. W przypadku
przedstawienia w Deklaracji niekompletnych informacji, Deklaracja będzie nieważna.
Jednocześnie zwraca się uwagę inwestorom, iż udział w procesie budowania „Księgi Popytu” na Akcje Serii C
będzie podstawowym czynnikiem branym pod uwagę przez Emitenta przy przydziale Akcji Serii C w TII.
„Księgi Popytu” nie zostanie podana do publicznej wiadomości, z zastrzeżeniem sytuacji, iż Emitent może podać
informacje o łącznej liczbie Akcji Serii C, na które złożono Deklaracje lub w liczbie akcji, na którą złożono
Deklaracje z ceną nie mniejszą niż cena ustalona przez Emitenta jako Cena Emisyjna.

11.4.3. Zasady składania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
Zapisy na Akcje Serii C w TII przyjmowane będą w dniach od 16 do 17 września 2004 roku. W TII oferowanych
jest 2.300.000 Akcji Serii C.
Do składania zapisów w TII uprawnieni są zarówno inwestorzy, do których Oferujący skierował zaproszenie do
złożenia zapisu na Akcje Serii C, jak i inwestorzy, którzy nie otrzymali takiego zaproszenia. Zwraca się jednak
uwagę, że w pierwszej kolejności Emitent przydzieli Akcje Serii C Inwestorom, którzy otrzymali zaproszenia do
złożenia zapisu, w ilości wskazanej w zaproszeniu do złożenia zapisu, pod warunkiem, że złożą zapis na liczbę
Akcji Serii C nie mniejszą niż wskazaną w zaproszeniu.
Inwestorzy mogą złożyć zapis na minimum 20 000 (dwadzieścia tysięcy) Akcji Serii C i maksymalnie na 2.000.000
(dwa miliony) Akcji Serii C. Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Akcje Serii C, przy czym łączna liczba
Akcji Serii C określona w zapisach złożonych przez jednego inwestora nie może być większa niż 2.000.000 Akcji
Serii C. Złożenie przez jednego inwestora kilku zapisów na liczbę większą niż 2.000.000 Akcji Serii C powoduje
nieważność złożonych zapisów w części przekraczającej 2.000.000 Akcji Serii C. Inwestor, który złożył Deklarację
nabycia w procesie budowania „Księgi Popytu” może złożyć zapis lub kilka zapisów na liczbę nie większą niż
2.000.000 sztuk Akcji Serii C, niezależnie od liczby Akcji Serii C, na jaką złożył Deklarację zainteresowania
nabyciem, z tym że gwarancją przydziału objęta jest wyłącznie liczba Akcji wskazana w skierowanym do inwestora
zaproszeniu do złożenia zapisu na Akcje Serii C.
Inwestorzy mogą składać zapisy na Akcje Serii C za pomocą telefonu, telefaksu lub innych środków technicznych,
jeżeli taką możliwość dopuszcza regulamin domu maklerskiego przyjmującego zapis. W takim przypadku może być
konieczne podpisanie z domem maklerskim stosownych umów w tym zakresie.
Zapis na Akcje Serii C zawiera, w szczególności, następujące dane:
• nazwę inwestora,
• siedzibę inwestora,
• w przypadku rezydentów: numer REGON lub inny numer identyfikacyjny,
• w przypadku nierezydentów: numer rejestru, właściwego dla kraju pochodzenia,
• liczbę Akcji objętych zapisem,
• Cenę Emisyjną Akcji Serii C,
• nazwę Banku prowadzącego rachunek, służący do ewentualnego zwrotu wpłaconych środków,
• numer rachunku, służący do ewentualnego zwrotu wpłaconych środków,
• wysokość dokonywanej wpłaty,
• podpis inwestora;
• adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii C;
• podpisy osoby upoważnionej do przyjmowania zapisów na Akcje Serii C
Na formularzu zapisu, będącym wydrukiem z komputera, zawarte jest oświadczenie, w którym inwestor stwierdza, że:
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• zapoznał się z treścią Prospektu oraz akceptuje treść statutu Emitenta i warunki Publicznej Oferty;
• wyraża zgodę na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Serii C niż subskrybowana lub nie przydzielenie ich wcale.
Inwestor składający zapis na Akcje Serii C powinien okazać w miejscu przyjmowania zapisów:
• w przypadku osób fizycznych:
– dokument tożsamości,
– stosowne pełnomocnictwo – w przypadku składania zapisu przez pełnomocnika;
• w przypadku pozostałych podmiotów:
– aktualny wypis z właściwego rejestru podmiotu, w imieniu którego składany jest zapis,
– dokument potwierdzający tożsamość osoby składającej zapis,
– w przypadku jeśli do złożenia zapisu wymagana jest zgoda organu podmiotu, w imieniu którego składany jest
zapis – dokument potwierdzający udzielenie zgody przez odpowiedni organ,
– pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej,
– listę nabywców Akcji Serii C (imię i nazwisko) podpisaną przez osobę/osoby do tego upoważnione (dotyczy
wyłącznie zarządzających cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie w imieniu osób, których rachunkami
zarządzają i na rzecz których zamierzają nabyć Akcje Serii C).
Na dowód złożonego zapisu inwestor otrzyma jeden egzemplarz formularza zapisu będący wydrukiem komputerowym.
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi inwestor.
Zapis na Akcje Serii C jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalny.

11.4.4. Składanie Dyspozycji deponowania Akcji Serii C w TII
Inwestor lub jego pełnomocnik, w momencie składania zapisu na Akcje Serii C, może złożyć nieodwołalną
Dyspozycję deponowania Akcji Serii C, stanowiącą część formularza zapisu. Powyższa Dyspozycja umożliwi
inwestorowi zapisanie na jego rachunku papierów wartościowych wszystkich Akcji Serii C, które zostały mu
przydzielone, bez konieczności odbierania Potwierdzenia nabycia Akcji Serii C.
Dyspozycja deponowania Akcji Serii C zawiera:
• dane Inwestora: imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwę (firmę) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
niebędącej osobą prawną,
• adres zamieszkania lub siedzibę Inwestora,
• kod w KDPW i nazwę domu maklerskiego lub banku powiernika, prowadzącego rachunek papierów wartościowych
na rzecz Inwestora,
• numer rachunku papierów wartościowych, na którym mają być zdeponowane wszystkie Akcje Serii C przydzielone
Inwestorowi przez Emitenta,
• podpis osoby składającej dyspozycję,
• podpis pracownika domu maklerskiego przyjmującego dyspozycję,
• klauzulę: „Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania na piśmie domu maklerskiego, w którym
dokonałem (am) zapisu, o wszelkich zmianach dotyczących podanego powyżej numeru rachunku papierów
wartościowych oraz podmiotu prowadzącego rachunek”.
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza dyspozycji deponowania Akcji Serii C
ponosi Inwestor.
W przypadku nie złożenia dyspozycji deponowania Akcji Serii C przydzielonych inwestorowi w ramach TII, zostaną
one zapisane w rejestrze prowadzonym przez sponsora.

11.4.5. Działanie przez pełnomocnika
Procedura nabywania Akcji Serii C przez pełnomocnika jest analogiczna jak opisana w pkt11.3.4 Prospektu.
Dodatkowo Inwestor może umocować pełnomocnika do złożenia Deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Serii C.

11.4.6. Zasady, miejsca i terminy dokonywania wpłat na Akcje Serii C
w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Akcje Serii C w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych jest jego opłacenie
w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Akcji na jaką składany jest zapis i ich Ceny Emisyjnej. Powyższa kwota
musi wpłynąć na rachunek Oferującego, najpóźniej do momentu złożenia zapisu.
Wpłata na Akcje Serii C może być dokonana w złotych w następującej formie:
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• gotówką lub
• przelewem na rachunek Oferującego, z wydzielonym indywidualnie dla każdego inwestora subkontem. Numer
ww. rachunku i indywidualnego subkonta będzie podany inwestorowi w Punkcie Obsługi Klientów BDM PKO BP S.A.,
w którym inwestor będzie składać zapis na Akcje Serii C.

11.4.7. Skutki prawne niedokonania wpłat w oznaczonym terminie lub
wniesienia opłaty niepełnej
Wpłatę uważa się za dokonaną w momencie wpływu środków pieniężnych na rachunek Oferującego.
Brak wpłaty w terminie określonym w pkt. 11.4.6 Rozdziału III niniejszego Prospektu powoduje nieważność całego zapisu.
Środki pieniężne pochodzące z nieobjętych Akcji Serii C, bez żadnych odsetek oraz odszkodowań, zostaną zwrócone
w sposób zadeklarowany prze inwestora podczas składania zapisu na Akcje Serii C, w terminie określonym w pkt.
11.6.1 Rozdziału III niniejszego Prospektu.

11.5. Regulacje prawne dotyczące wpłat
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego
wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieudokumentowanych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216
z późn. zm.), dom maklerski przyjmujący dyspozycję (zlecenie) klienta do przeprowadzenia transakcji, której
równowartość przekracza 15.000 euro, zarówno jeżeli jest to transakcja prowadzona w ramach operacji
pojedynczej, jak też w ramach kilku operacji, jeżeli okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane, ma
obowiązek zarejestrować taką czynność. Obowiązek rejestracji dotyczy również transakcji, gdy jej okoliczność
wskazuje, że środki mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, bez względu na wartość transakcji
i jej charakter. W celu wykonania powyższego obowiązku rejestracji dom maklerski dokonuje identyfikacji swoich
klientów w każdym przypadku złożenia pisemnej lub ustnej dyspozycji (zlecenia). Identyfikacja, o której mowa,
obejmuje:
– w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli – ustalenie i zapisanie cech dokumentu, stwierdzającego na
podstawie odrębnych przepisów tożsamość lub paszportu, a także imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz adresu
osoby dokonującej transakcji, a ponadto numer PESEL w przypadku ustalenia tożsamości na podstawie dowodu
osobistego lub kod kraju w przypadku paszportu. W przypadku osoby, w imieniu i na rzecz której dokonywana
jest transakcja – ustalenie i zapisanie imienia, nazwiska oraz adresu;
–w przypadku osób prawnych – zapisanie aktualnych danych z wyciągu z rejestru sądowego lub innego dokumentu,
wskazującego nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej, siedzibę i jej adres oraz aktualnego
dokumentu, potwierdzającego umocowanie osoby przeprowadzającej transakcję do reprezentowania tej osoby
prawnej, a także danych określonych w ust. 1, dotyczących osoby reprezentującej,
– w przypadku jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – zapisanie danych z dokumentu,
wskazującego formę organizacyjną i adres jej siedziby oraz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób
przeprowadzających transakcję do reprezentowania tej jednostki, a także danych określonych w pkt. 1,
dotyczących osoby reprezentującej.
Dom maklerski przekazuje Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacje o zarejestrowanych, zgodnie
z powyżej określonymi zasadami transakcjach.
Rejestr transakcji wraz z dokumentami dotyczącymi zarejestrowania transakcji przechowywany jest przez okres 5 lat,
licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano ostatecznego zapisu związanego z tą
transakcją.
W przypadku transakcji, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ma ona związek z popełnieniem
przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu Karnego, dom maklerski o powyższym zdarzeniu powiadamia
Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
Przez pojęcie transakcji rozumie się: wpłaty i wypłaty gotówkowe, przeniesienie własności lub posiadania wartości
majątkowych, zamianę wierzytelności na akcje lub udziały, a także dokonywanie tych czynności we własnym lub
cudzym imieniu, na swój lub cudzy rachunek.
Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.
665), bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności do celów mających związek
z przestępstwem, o których mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 553 i Nr 128, poz. 840), lub w celu ukrycia działań przestępczych. W razie uzasadnionego podejrzenia
zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, bank zawiadamia o tym prokuratora. Ponadto zgodnie z art.
106 ust. 4 Prawa Bankowego, bank jest obowiązany do prowadzenia rejestru wpłat gotówkowych powyżej
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określonej kwoty oraz danych o osobach dokonujących wpłaty i na których rzecz wpłata została dokonana.
Wysokość kwoty i warunki prowadzenia rejestru, o którym mowa powyżej, oraz tryb postępowania banków w przypadkach,
o których mowa w art. 299 Kodeksu karnego, ustala Komisja Nadzoru Bankowego.
Pracownik banku, który wbrew swoim obowiązkom nie zawiadamia o okolicznościach wymienionych w art. 106
ust. 1 Prawa bankowego, ponosi odpowiedzialność porządkową, co nie wyklucza odpowiedzialności karnej,
jeżeli czyn nosi znamiona przestępstwa. Zgodnie z art. 108 Prawa bankowego, bank nie ponosi odpowiedzialności
za szkodę, która może wynikać z wykonania w dobrej wierze obowiązków określonych w art. 106 ust. 1 Prawa
Bankowego. W takim wypadku, jeżeli okoliczności, o których mowa w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego, nie
miały związku z przestępstwem lub ukrywaniem działań przestępczych, odpowiedzialność za szkodę wynikłą ze
wstrzymania czynności bankowych ponosi Skarb Państwa.
Zgodnie z Uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego nr 4/98 z dnia 30 czerwca 1998 roku w sprawie trybu
postępowania banków w przypadkach „prania pieniędzy” oraz ustalenia wysokości kwoty i warunków prowadzenia
rejestru wpłat gotówkowych powyżej określonej kwoty oraz danych o osobach dokonujących wpłaty i na rzecz,
których wpłata została dokonana (Dziennik Urzędowy NBP nr 18/98), banki są zobowiązane do prowadzenia
w oddziałach oddzielnych rejestrów wpłat gotówkowych, których wartość przekracza równowartość 15.000 euro.
Obowiązek opisany powyżej dotyczy także zamiany papierów wartościowych lub zagranicznych środków
płatniczych na złote, zamiany złotych na papiery wartościowe lub zagraniczne środki płatnicze, w tym pośrednictwa
w wymienionych transakcjach, a także każdego przypadku, gdy okoliczności transakcji wskazują, iż środki mogą
pochodzić lub mają związek z tzw. „praniem brudnych pieniędzy” bez względu na wartość transakcji i jej charakter.
Banki są zobowiązane do przechowywania ww. rejestru transakcji wraz z dokumentami źródłowymi dotyczącymi
zarejestrowanych transakcji przez okres co najmniej 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku,
w którym dokonano ostatniego zamówienia związanego z transakcją.
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego
wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. nr 1216 z 2000 r.
z późniejszymi zmianami), istnieje obowiązek rejestracji transakcji i osób dokonujących transakcji przez banki,
oddziały banków zagranicznych, domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską i inne podmioty
prowadzące działalność maklerską na podstawie Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi oraz
inne instytucje wymienione w ww. Ustawie, jako instytucje obowiązane. Instytucja obowiązana, przyjmująca
dyspozycje (zlecenie) Klienta do przeprowadzenia transakcji, ma obowiązek zarejestrować:
– transakcję, której równowartość przekracza 15.000 EURO, zarówno jeżeli jest to transakcja prowadzona
w ramach operacji pojedynczej, jak i w ramach kilku operacji, jeżeli okoliczności wskazują, że są one ze sobą
powiązane;
–transakcję, gdy jej okoliczności wskazują, że środki mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
bez względu na wartość transakcji i jej charakter.

11.6. Zasady przydziału Akcji Serii C
11.6.1. Przesunięcia Akcji Serii C pomiędzy transzami
Emitent w porozumieniu z Oferującym, w trakcie dokonywania przydziału Akcji Serii C, może dokonać przesunięć
Akcji Serii C pomiędzy transzami. Decyzja o przesunięciu uzależniona będzie od wielkości zgłoszonego popytu
w danej transzy, a także od konieczności uzyskania odpowiedniego rozproszenia akcjonariatu wymaganego
postanowieniami Regulaminu Giełdy, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy liczba Akcji Serii C na które złożono
zapisy w TID będzie większa niż 1 200 000 Akcji to liczba Akcji Serii C w TID nie może zostać zmniejszona.
Informacja o dokonaniu przesunięć i liczbie Akcji Serii C w poszczególnych transzach zostanie podana do
publicznej wiadomości w trybie art. 81 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, najpóźniej następnego
dnia roboczego po dokonaniu przesunięć.
Emitent nie ma obowiązku zrównoważenia popytu na Akcje w Ofercie Otwartej w TID i TII.

11.6.2. Przydział Akcji Serii C w Transzy Inwestorów Detalicznych
Po dokonaniu ewentualnych przesunięć, o których mowa powyżej, przydział Akcji Serii C oferowanych w TID
dokonany zostanie przez Emitenta w porozumieniu z Oferującym w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia
przyjmowania zapisów na Akcje Serii C w TII.
Podstawę przydziału oferowanych Akcji w TID stanowią:
• prawidłowo zgłoszony i złożony zapis;
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• wpłata pełnej kwoty na zamówioną liczbę Akcji Serii C, najpóźniej do momentu złożenia zapisu.
W przypadku gdy liczba Akcji Serii C, na które złożono zapisy, będzie niższa lub równa liczbie Akcji ostatecznie
zaoferowanych do sprzedaży w TID, po ewentualnych przesunięciach Akcji pomiędzy Transzami, Akcje zostaną
przydzielone wszystkim inwestorom stosownie do złożonych zapisów.
W przypadku, gdy po dokonaniu ewentualnych przesunięć Akcji Serii C, o których mowa powyżej, popyt na Akcje
w TID przewyższy ich ostateczną podaż, wtedy Akcje oferowane w tej transzy zostaną przydzielone zgodnie
z zasadą proporcjonalnej redukcji.
Ułamkowe części Akcji nie będą przydzielane, podobnie jak nie będą przydzielane Akcje łącznie kilku inwestorom.
Akcje nie przyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone po jednej Akcji kolejno inwestorom, którzy
złożyli zapisy na największą liczbę Akcji Serii C. W przypadku zapisów na jednakową liczbę Akcji Serii C
o przydziale zdecyduje Zarząd Emitenta.

11.6.3. Zasady przydziału Akcji Serii C w Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych
Po dokonaniu ewentualnych przesunięć, o których mowa powyżej, przydział Akcji Serii C oferowanych w TII
dokonany zostanie w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Serii C w TII.
Akcje Serii C oferowane w TII zostaną przydzielone przez Emitenta, w oparciu o prawidłowo złożone i opłacone
przez inwestorów zapisy. Przydział Akcji Serii C w TII będzie miał charakter uznaniowy. Emitent zastrzega sobie
prawo przydzielenia mniejszej liczby Akcji Serii C niż wskazana w zapisie bądź nieprzydzielenia Akcji Serii C.
Jeżeli popyt na Akcje Serii C w TII będzie mniejszy lub równy liczbie Akcji Serii C ostatecznie zaoferowanych w TII,
po dokonaniu ewentualnych przesunięć Akcji pomiędzy Transzami, wówczas wszystkim Inwestorom Emitent
przydzieli Akcje Serii C w liczbie wynikającej z zapisu.
Jeżeli popyt na Akcje Serii C w TII będzie większy niż liczba Akcji Serii C ostatecznie zaoferowanych w TII, Emitent
dokona przydziału Akcji Serii C uznaniowo, z zachowaniem następujących preferencji:
• w pierwszej kolejności Akcje Serii C zostaną przydzielone Inwestorom, którzy otrzymali imienne
zaproszenia do złożenia zapisu od Oferującego i złożyli zapisy na liczbę Akcji nie mniejszą niż wskazaną
w zaproszeniu;
• w drugiej kolejności Akcje Serii C zostaną przydzielone Inwestorom, którzy otrzymali imienne zaproszenia do
złożenia zapisu od Oferującego i złożyli zapisy na liczbę Akcji mniejszą niż wskazaną w zaproszeniu jak również
którzy wzięli udział w procesie budowania Księgi Popytu i złożyli Deklaracje nabycia po cenie nie niższej niż
Cena Emisyjna oraz złożyli zapisy na liczbę akcji wskazaną w Deklaracji;
• w trzeciej kolejności Akcje Serii C zostaną przydzielone pozostałym Inwestorom.
Niezależnie od preferencji określonych powyżej, Emitent zastrzega sobie prawo do nieprzydzielenia Akcji Serii C
podmiotom prowadzącym działalność konkurencyjną w stosunku do Emitenta.

11.7. Wydawanie inwestorom potwierdzeń nabycia Akcji Serii C oferowanych
w ramach publicznej oferty
Niezwłocznie po dokonaniu ostatecznego przydziału Akcji Serii C, Emitent, złoży we właściwym sądzie rejestrowym
wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego.
Nie później niż w terminie 7 dni od dnia rejestracji Akcji Serii C w KDPW, w Punktach Obsługi Klientów BDM PKO
BP S.A. przyjmujących zapisy na Akcje Serii C oferowane w Ofercie Otwartej, Inwestorzy, którzy nie złożyli
Dyspozycji deponowania Akcji Serii C będą mogli odebrać Potwierdzenie nabycia Akcji Serii C, zawierające
w szczególności oznaczenie kodu tych papierów wartościowych.
Inwestorom, którzy w momencie składania zapisu na Akcje Serii C złożyli nieodwołalną „Dyspozycję deponowania
Akcji Serii C” przydzielone im Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych wskazanym w Dyspozycji
deponowania.

11.8. Termin związania dokonanym zapisem
Inwestor składający zapis na Akcje Serii C jest nim związany do dnia zapisania tych Akcji na jego rachunku
papierów wartościowych lub rejestrze Sponsora Emisji, w przypadku, gdy inwestor nie złożył Dyspozycji deponowania
Akcji Serii C, chyba że wcześniej zostanie ogłoszone niedojście emisji Akcji Serii C do skutku.
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11.9. Niedojście do skutku emisji Akcji Serii C
Emisja Akcji Serii C nie dojdzie do skutku, jeżeli:
• co najmniej 1.500.000 Akcji Serii C nie zostanie objętych i należycie opłaconych;
• Zarząd Spółki nie zgłosi do sądu rejestrowego uchwały NWZ Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego
w drodze emisji Akcji Serii C w terminie sześciu miesięcy od daty udzielenia zgody KPWiG na wprowadzenie
Akcji nowej emisji Spółki do obrotu publicznego;
• postanowienie sądu rejestrowego odmawiające zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze
emisji Akcji Serii C stanie się prawomocne.
Ponadto emisja nie dochodzi do skutku w przypadku odstąpienia Emitenta od przeprowadzenia Publicznej Oferty,
przy czym przesunięcie terminów Oferty nie jest rozumiane jako odstąpienie od Oferty.

11.9.1. Ogłoszenie o dojściu lub niedojściu emisji do skutku
Zarząd zawiadomi w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia Oferty Otwartej o dojściu lub niedojściu emisji Akcji Serii
C do skutku z powodu nieobjęcia i nienależytego opłacenia 1.500.000 Akcji Serii C lub bezzwłocznie, gdy
emisja Akcji Serii C nie dojdzie do skutku z innych przyczyn od określonych powyżej. Stosowna informacja
zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie komunikatu przekazanego KPWiG, GPW oraz agencji
informacyjnej, a ogłoszenie o niedojściu emisji do skutku zostanie opublikowane w dzienniku ogólnopolskim
„Puls Biznesu”.

11.9.2. Odstąpienie od Publicznej Oferty Otwartej Akcji Serii C
Do czasu rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Serii C Emitent może podjąć decyzję o odstąpieniu albo
o przeprowadzeniu Publicznej Oferty Otwartej Akcji Serii C w innym terminie. Podejmując taką decyzję Zarząd
Emitenta będzie się kierował interesem Spółki, a także sytuacją panującą na rynku finansowym. Stosowna
informacja zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie komunikatu przekazanego KPWiG, GPW oraz
agencji informacyjnej, a ogłoszenie o odstąpieniu od Publicznej Oferty Otwartej zostanie opublikowane w dzienniku
ogólnopolskim „Puls Biznesu”.

11.10. Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrot nadpłaconych kwot
W przypadku nadpłaty (w tym nadpłaty za Akcje wynikającej z ustalenia Ceny Emisyjnej na poziomie niższym niż
Maksymalna Cena z Przedziału Cenowego, po której inwestorzy w TID złożyli zapisy), redukcji zapisów złożonych
na Akcje Serii C, nieprzyznania Akcji lub nieważności złożonego zapisu, BDM PKO BP SA dokona zwrotu środków
pieniężnych inwestorom najpóźniej w ciągu 14 dni po dniu dokonania przez Emitenta przydziału Akcji Serii C,
w sposób zadeklarowany przez inwestora podczas składania zapisu na Akcje Serii C.
W przypadku niedojścia emisji do skutku, Oferujący rozpocznie zwrot środków pieniężnych inwestorom, najpóźniej
w ciągu 7 dni po dniu podania do publicznej wiadomości informacji o niedojściu emisji.
W przypadku gdy informacja o niedojściu emisji do skutku zostanie podana do publicznej wiadomości po
rozpoczęciu notowania Praw Do Akcji Serii C, Emitent niezwłocznie po zaistnieniu tego zdarzenia wystąpi na GPW
o zakończenie notowań Praw Do Akcji.
Inwestorom, którzy nabyli Prawa Do Akcji Serii C w obrocie wtórnym na GPW, na których rachunkach w dniu
rozliczenia transakcji przeprowadzonych w ostatnim dniu ich notowań zapisane będą Prawa Do Akcji Serii C,
Emitent zwróci kwotę w wysokości iloczynu liczby Praw Do Akcji znajdujących się na rachunku inwestora oraz
ceny emisyjnej Akcji Serii C.
Wpłaty na Akcje Serii C nie są oprocentowane. Zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez jakichkolwiek
odsetek i odszkodowań.

11.11. Zasady dystrybucji Akcji Serii B
W związku z emisją Obligacji serii A na mocy uchwały nr 1 z dnia 15 stycznia 2004 roku Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zmienioną uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy z dnia 6 lipca 2004 roku uchwalono warunkowe podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę
nie większą niż 545 000 zł (słownie: sześć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy) w drodze emisji do 6.545.000.
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– (słownie: sześć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, wartości nominalnej 1,00.
– (słownie: jeden) złotych każda.
Obligatariuszom Obligacji serii A przysługuje prawo do objęcia Akcji zwykłych na okaziciela serii B w zamian za
posiadane Obligacje. Obligatariusz ma prawo do zamiany wszystkich lub niektórych Obligacji na Akcje Serii B.
Liczba Akcji Serii B przypadająca na jedną Obligację wynosi 374 (trzysta siedemdziesiąt cztery). Cena emisyjna
jednej Akcji Serii B równa jest 2,67 złotych (słownie: dwa złote sześćdziesiąt siedem groszy), przy czym cena
emisyjna Akcji Serii B została zaokrąglona do pełnych groszy. W przypadku zamiany Obligacji na Akcje Serii B
Obligatariuszom nie przysługuje zwrot kwot wynikających z zaokrąglenia.
Zamiana Obligacji na Akcje Serii B dokonywana będzie w drodze pisemnych oświadczeń o zamianie Obligacji na
Akcje Serii B, składanych przez Obligatariuszy Emitentowi za pośrednictwem Oferującego.
W ramach Oferty Zamkniętej oferowanych jest 3.553.000 Akcji Serii B.
Różnica pomiędzy ilością akcji zaoferowanych przez Emitenta Obligatariuszom (3.553.000), a ilością akcji, którą
Spółka może wyemitować na podstawie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego (6.545.000), nie
powoduje żadnych negatywnych skutków prawnych dla podjętych uchwał. Uchwała zmieniająca statut Spółki jest
uchwałą podwyższającą kapitał zakładowy do kwoty maksymalnej, tak więc objęcie przez Obligatariuszy mniejszej
liczby Akcji Serii B niż maksymalna ilość akcji przewidziana w uchwale jest dopuszczalna.

11.11.1. Osoby uprawnione do nabywania Akcji Serii B
Osobami uprawnionymi do nabycia Akcji Serii B są posiadacze Obligacji Emitenta, którzy złożą Spółce
oświadczenie o zamianie.

11.11.2. Termin dokonania zamiany Obligacji serii A na Akcje Serii B
Prawo do zamiany Obligacji na Akcje może zostać zrealizowane w terminie rozpoczynającym się od dnia emisji
Obligacji, w sposób określony w Ustawie o Obligacjach, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zamianie
Obligacji na Akcje, w terminach ustalonych przez Zarząd Spółki, nie później jednak aniżeli na 30 (trzydzieści) dni
przed ostatecznym terminem wykupu Obligacji, tj. 18 stycznia 2009 roku.
Na dzień aktualizacji Prospektu nie zostały złożone żadne oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje Serii B.

11.11.3. Zasady i miejsce złożenia oświadczenia o zamianie Obligacji
na Akcje Serii B
Oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje Serii B przyjmowane będą w Punktach Obsługi Klienta (POK)
Oferującego, wskazanych w załączniku nr 5 niniejszego Prospektu, w dni robocze w godzinach pracy POK
Oferującego począwszy od dnia emisji Obligacji, jednak nie później niż do dnia 18 stycznia 2009 roku.
Oświadczenie o zamianie Obligatariusz składa osobiście, przez pełnomocnika, kurierem lub pocztą za
potwierdzeniem odbioru na adres Oferującego:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Bankowy Dom Maklerski,
ul. Puławska 15, 02–515 Warszawa
Niedopuszczalne jest oświadczenie o zamianie złożone pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu.
Wraz ze złożeniem oświadczenia zamiany na Akcje Serii B Obligatariusz może złożyć nieodwołalną dyspozycję
deponowania Akcji Serii B powstałych w wyniku zamiany Obligacji na rachunku papierów wartościowych.
Oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje Serii B zawiera, w szczególności, następujące dane:
1. Dane o Obligatariuszu:
– imię i nazwisko Obligatariusza;
– adres zamieszkania Obligatariusza;
– numer PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości.
2. Liczbę Obligacji objętych oświadczeniem.
3. Liczbę Akcji Serii B wynikającą z zamiany.
4. Cenę emisyjną Akcji Serii B.
5. Podpis Obligatariusza lub jego pełnomocnika, składającego oświadczenie o zamianie.
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6. Podpis przyjmującego oświadczenie o zamianie.
7. Adres podmiotu uprawnionego do przyjmowania oświadczeń o zamianie Obligacji na Akcje Serii B.
Na formularzu oświadczenia, będącym załącznikiem nr 8 do niniejszego Prospektu, zawarte jest oświadczenie,
w którym Obligatariusz stwierdza, że zapoznał się z treścią Prospektu oraz akceptuje treść statutu Emitenta i warunki
objęcia Akcji Serii B.
Obligatariusz składając oświadczenie zamiany powinien okazać w miejscu przyjmowania oświadczeń:
– dokument tożsamości;
– stosowne pełnomocnictwo – w przypadku składania oświadczenia przez pełnomocnika.
Obligatariusz, na dowód złożonego oświadczenia o zamianie, otrzyma jeden egzemplarz formularza oświadczenia.
Pozostałe dwa egzemplarze są przeznaczone dla Emitenta i Oferującego.
Emitent uiści wszelkie ewentualne podatki i opłaty z tytułu emisji lub wydania Akcji Serii B, nałożone na niego
wprost przez obowiązujące przepisy prawa.
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niekompletnie wypełnionego oświadczenia o zamianie
ponosi Obligatariusz.
Za datę złożenia oświadczenia o zamianie uważa się datę doręczenia Oferującemu prawidłowo wypełnionego
i podpisanego oświadczenia o zamianie.
Obligatariuszowi, który złożył oświadczenie o zamianie w trakcie trwania okresu odsetkowego, przysługują odsetki
za niepełny okres odsetkowy. Niepełny okres odsetkowy rozpoczyna się w pierwszym dniu danego okresu
odsetkowego i kończy w dniu poprzedzającym złożenie oświadczenia o zamianie. Datą płatności odsetek za
niepełny okres odsetkowy będzie pierwszy dzień roboczy przypadający po upływie 14 dni kalendarzowych od daty
złożenia oświadczenia o zamianie.
W przypadku, gdy Oświadczenie o zamianie zostanie złożone przed dniem dopuszczenia Akcji Serii B do
publicznego obrotu, Akcje Serii B wydane w zamian za Obligacje nie będą miały formy dokumentu a Obligatariusz
otrzyma zaświadczenie o złożeniu Akcji Serii B do depozytu prowadzonego przez Oferującego. Oferujący będzie
prowadził rejestr osób uprawnionych z Akcji Serii B. Zgodnie z art. 67 ust. 1 Prawa O Publicznym Obrocie,
złożenie Akcji Serii B do depozytu prowadzonego przez Oferującego jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia
Akcji Serii B otrzymanych w wyniku zamiany Obligacji do publicznego obrotu. Zwraca się uwagę Obligatariuszy,
że w przypadku, gdy Akcje Serii B, na żądanie osoby uprawnionej zostaną wycofane z depozytu prowadzonego
przez Oferującego przed dniem ich dopuszczenia do publicznego obrotu, Emitent dokona stosownych zmian we
wniosku w przedmiocie dopuszczenia Akcji Serii B do publicznego obrotu złożonym do KPWiG. W wyniku tych
zmian Akcje Serii B wydane Obligatariuszom w formie dokumentu nie będą objęte tym wnioskiem, co skutkuje
brakiem dopuszczenia tych akcji do publicznego obrotu.

11.11.4. Działanie przez pełnomocnika
Obligatariusze uprawnieni są do składania oświadczeń o zamianie za pośrednictwem właściwie umocowanego
pełnomocnika. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedłożyć pisemne
pełnomocnictwo udzielone przez Obligatariusza zawierające umocowanie do złożenia oświadczenia. Szczegółowa
procedura nabywania papierów wartościowych przez pełnomocnika została opisana w pkt 11.3.4 Rozdziału III
niniejszego Prospektu.

11.11.5. Zasady płatności
W związku z tym, że nabywanie Akcji Serii B odbywać się będzie w drodze realizacji świadczenia niepieniężnego
w postaci prawa do zamiany Obligacji na Akcje Serii B, nie wystąpi konieczność dokonywania wpłat i ich
rozliczania, nie będzie też możliwe dokonanie wpłaty w niepełnej wysokości.

11.11.6. Zasady przydziału Akcji Serii B
Z uwagi na fakt, że emisja Akcji Serii B prowadzona jest w ramach warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego, nie będzie formalnego przydziału Akcji.
Zgodnie z art. 452 § 4 KSH, Zarząd spółki dokonywał będzie zgłoszenia do sądu rejestrowego wykazu Akcji
objętych przez Obligatariuszy w terminie tygodnia po upływie każdego kolejnego miesiąca, licząc od dnia
wydania pierwszego dokumentu akcji, zgodnie z art. 451§ 1 o sumę równą wartości nominalnej akcji objętych
przez Obligatariuszy na podstawie złożonych oświadczeń zamiany na akcje.
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Zgodnie z art. 451 § 2 KSH, nabycie przez Obligatariuszy praw z akcji następuje wraz z wydaniem akcji
(tj. w publicznym obrocie – wraz z dokonaniem stosownego zapisu na rachunku papierów wartościowych lub
zapisanie w Rejestrze Sponsora Emisji) na nazwisko Obligatariusza.

11.11.7. Ogłoszenie o dojściu i niedojściu emisji do skutku
Oferta Akcji Serii B nie dojdzie do skutku, jeżeli przynajmniej jedna Obligacja nie zostanie zamieniona na Akcje
Serii B w terminach określonych w pkt 11.11.2 Rozdziału III niniejszego Prospektu. Nie przewiduje się możliwości
odstąpienia Emitenta od przeprowadzenia ofert Akcji Serii B.

11.11.8. Wydawanie inwestorom potwierdzeń nabycia Akcji Serii B
Po każdorazowym zarejestrowaniu w KDPW Akcji Serii B, Emitent powiadomi o tym fakcie Oferującego w terminie
5 dni roboczych od daty rejestracji w KDPW.
W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od Emitenta o zarejestrowaniu Akcji Serii B w KDPW,
Oferujący rozpocznie wydawanie potwierdzeń nabycia Akcji Serii B inwestorom, którzy nie złożyli dyspozycji
deponowania Akcji Serii B z chwilą składania oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje Serii B.
Inwestor, który złożył dyspozycję deponowania Akcji Serii B, otrzyma informację o zapisaniu Akcji Serii B na swoim
rachunku papierów wartościowych przesłaną przez dom maklerski prowadzący jego rachunek papierów wartościowych,
w terminie przewidzianym w regulaminie tego domu maklerskiego.

12. RYNEK REGULOWANY, NA KTÓRY EMITENT PLANUJE WPROWADZIĆ
AKCJE SERII B I AKCJE SERII C DO WTÓRNEGO OBROTU
Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Akcji Serii B i Akcji Serii C do obrotu na urzędowym rynku giełdowym
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w możliwie krótkim okresie. Emitent przewiduje, że rozpoczęcie
notowań Akcji Serii B i Akcji Serii C będzie możliwe we wrześniu 2004 roku.
Emitent podejmie starania, aby niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Serii C rozpocząć notowania Praw Do
Akcji na urzędowym rynku giełdowym.
W razie nie spełnienia warunków określonych w przepisach § 3 ust 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
17 lipca 2001 roku w sprawie określenia warunków jakie muszą spełniać urzędowe rynki giełdowe oraz emitenci
papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tych rynkach (Dz. U. Z 2001 r. Nr 86 poz. 939, zm. Dz. U.
z 2002 r. Nr 150 poz. 1241), Zarząd Emitenta podejmie wszystkie działania niezbędne do wprowadzenia Akcji do
obrotu na nieurzędowym rynku giełdowym GPW.
Akcje Serii C
Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Serii C Emitent złoży do KDPW wniosek o rejestrację PDA w Krajowym
Depozycie Papierów Wartościowych oraz złoży wszelkie wymagane prawem oraz regulacjami KDPW dokumenty
umożliwiające ich rejestrację. Jednocześnie Emitent złoży wniosek do Zarządu GPW o wprowadzenie PDA do
notowań giełdowych.
PDA są zbywalnymi prawami majątkowymi mającymi charakter papieru wartościowego, w rozumieniu art. 3 Prawa
o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.
Po dokonaniu rejestracji w KDPW, PDA Serii C zostaną zapisane na rachunkach inwestorów w biurach maklerskich
lub w rejestrze sponsora emisji, zgodnie z ich deklaracjami złożonymi podczas składania zapisu. PDA będą mogły
być przedmiotem obrotu na GPW najwcześniej od dnia następującego po dniu, w którym zostały zapisane na
rachunkach inwestorów. PDA inwestorów, którzy nie złożyli Dyspozycji deponowania Akcji Serii C, zapisane
w rejestrze sponsora emisji, nie będą przedmiotem obrotu na GPW.
Intencją Emitenta jest, aby pierwsze notowania PDA odbyły się niezwłocznie po podjęciu przez KDPW uchwał
dotyczących rejestracji zbywalnych PDA, przy czym termin podjęcia w/w uchwały będzie uwzględniał zapis w § 13a
pkt. 4 Szczegółowych Zasad Działania KDPW.
Po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy emisji Akcji Serii C Emitent złoży do KDPW wniosek o zamianę PDA
na Akcje Serii C. Akcje powstałe po zamianie PDA rejestrowane są w KDPW w dniu następnym po ostatnim dniu
notowania PDA, zgodnie ze stanem kont PDA na koniec ostatniego dnia obrotu.
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Akcje Serii B
Ze względu na charakter emisji Akcji Serii B, będą one wprowadzane do obrotu giełdowego sukcesywnie po
objęciu ich przez posiadaczy Obligacji.
W przypadku zamiany Obligacji na Akcje Serii B, Zarząd Emitenta niezwłocznie wystąpi z wnioskiem do KDPW
o zarejestrowanie Akcji Serii B i asymilację z akcjami już notowanymi na GPW. W terminie 7 dni od dnia otrzymania
uchwały zarządu KDPW o zarejestrowaniu i asymilacji Akcji Serii B, Emitent złoży wniosek o wprowadzenie Akcji
Serii B do obrotu na GPW.
Zwraca się uwagę inwestorów na fakt, iż w przypadku ustalenia Ceny Emisyjnej Akcji Serii C na poziomie wyższym
o 50% w stosunku do ceny emisyjnej Akcji Serii B, może mieć zastosowanie Wspólne Stanowisko Rady i Zarządu
Giełdy z dnia 4 czerwca 2003 roku w sprawie publicznego charakteru emisji nowych akcji. Wobec czego Akcje
Serii B mogą zostać dopuszczone do obrotu giełdowego dopiero po upływie 18 miesięcy od dnia Walnego
Zgromadzenia, na którym podjęto uchwałę o emisji Akcji Serii B.

13. INFORMACJE NA TEMAT OBLIGACJI
13.1. Rodzaj, liczba oraz łączna wartość Obligacji
Na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 stycznia 2004 r.
zmienionej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lipca 2004 r., Spółka była
uprawniona do wyemitowania łącznie do 17.500 obligacji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1.000 PLN
każda, zamiennych na Akcje Serii B. Działając na podstawie upoważnienia zawartego we wspomnianej powyżej
uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 5 lutego
2004 r., zmienionej uchwałami Zarządu z dnia 16 lutego 2004 r., 26 lutego 2004 r. oraz z dnia 26 kwietnia 2004 r.,
Spółka wyemitowała łącznie 9.500 obligacji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda,
zamiennych na Akcje Serii B. Łączna wartość nominalna wyemitowanych Obligacji wyniosła 9.500.000 PLN.
Obligacje zostały przydzielone inwestorom uchwałą Zarządu z dnia 28 lutego 2004 r.
Roszczenia Obligatariuszy wynikające z Obligacji są zabezpieczone w drodze ustanowionego na rzecz
Obligatariuszy zastawu rejestrowego na stanowiącym własność Emitenta zbiorze rzeczy lub praw o zmiennym
składzie stanowiącym całość gospodarczą. Zastaw rejestrowy został ustanowiony na podstawie uchwały nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 stycznia 2004 r. podjętej na podstawie art. 2 ust.
1 pkt 4 Ustawy o Zastawie. Zastaw rejestrowy został wpisany do rejestru zastawów pod pozycją 10033790, na
mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku XIII Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów wydanego
w dniu 27 stycznia 2004 r. Szczegółowy opis zastawu rejestrowego znajduje się w pkt. 8.4 Rozdziału V
niniejszego Prospektu.
Nie istnieją żadne ograniczenia co do przenoszenia praw z Obligacji. Z Obligacjami nie jest związany obowiązek
świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta.

13.2. Podstawa prawna emisji Obligacji
13.2.1. Organ uprawniony do podjęcia decyzji o emisji Obligacji
Podstawę prawną emisji Obligacji stanowią przepisy Ustawy o Obligacjach, KSH oraz postanowienia Statutu
Spółki. Zgodnie z § 10 oraz § 24 ust. 1 pkt 9 Statutu w związku z art. 20 ust. 1 Ustawy o Obligacjach Spółka
może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje.
Organem decyzyjnym w sprawie emisji Obligacji jest Walne Zgromadzenie (art. 393 pkt 5 KSH), a w zakresie
przekazanym uchwałą Walnego Zgromadzenia – Zarząd Spółki. Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca
emisji obligacji zamiennych zapada większością trzech czwartych głosów (art. 415 § 1 KSH).

13.2.2. Data i forma podjęcia decyzji o emisji Obligacji
W dniu 15 stycznia 2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło jednomyślnie, w obecności
akcjonariuszy reprezentujących 100% kapitału zakładowego, Uchwałę nr 1 w sprawie emisji obligacji serii A
zamiennych na akcje serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru akcji
oraz zmiany Statutu Spółki. W dniu 6 lipca 2004 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę
nr 1 na mocy której dokonało korekty błędu, polegającego na zamieszczeniu w § 3 ust. 5 oraz ust. 6 uchwały
błędnego określenia pierwszego dnia roku obrotowego Spółki, w ten sposób, że w § 3 ust. 5 oraz ust. 6 uchwały
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słowo „stycznia” zastąpiono słowem „dnia”.
Stosowny fragment uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 stycznia 2004 r. zmienionej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lipca 2004 r. ma następujące brzmienie:
„Działając na podstawie art. 393 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20 ustawy z dnia 29 czerwca 1995
roku – o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.) („Ustawa o Obligacjach”),
art. 448 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §10 oraz § 24 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) uchwala co
następuje:
§1
Emisja Obligacji
1. Spółka wyemituje nie więcej niż 17.500. – (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset) obligacji na okaziciela serii
A, o wartości nominalnej 1.000. – (słownie: tysiąc) złotych każda, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela
serii B, zwanych dalej „Obligacjami”. Łączna wartość nominalna emisji Obligacji wynosi do 17.500.000. –
(słownie: siedemnaście milionów pięćset tysięcy) złotych.
2. Emisja Obligacji nastąpi w trybie art. 9 pkt. 3 Ustawy o obligacjach poprzez skierowanie propozycji nabycia
Obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 300 osób.
3. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. Prawa z Obligacji nie mających formy dokumentu powstaną
z chwilą dokonania zapisu w ewidencji przez podmiot upoważniony na podstawie art. 5a ust 3 Ustawy
o Obligacjach do prowadzenia ewidencji i będą przysługiwać osobie w niej wskazanej jako posiadacz tych
Obligacji.
4. Cena emisyjna Obligacji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem
propozycji nabycia Obligacji do potencjalnych inwestorów, z tym że cena ta nie może być niższa od wartości
nominalnej Obligacji tj. 1.000. – (słownie: jeden tysiąc) złotych za jedną Obligację.
5. Obligacje będą oprocentowane. Zarząd Spółki w uchwale podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia
Obligacji do potencjalnych inwestorów określi szczegółowe terminy i zasady oprocentowania Obligacji.
6. Roszczenia obligatariuszy wynikające z Obligacji będą zabezpieczone w drodze ustanowienia zastawu
rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiącym całość gospodarczą, choćby jego skład był
zmienny, stanowiącym mienie ruchome przedsiębiorstwa Spółki.
7. Obligacje, które nie zostaną wcześniej zamienione na akcje serii B lub nie zostaną przedstawione do
wcześniejszego wykupu zostaną wykupione przez Spółkę w terminie określonym przez Zarząd i nie dłuższym niż
5 (słownie: pięć) lat od dnia emisji.
8. Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień wydania Obligacji obligatariuszom (zapisanie praw z Obligacji
w ewidencji prowadzonej przez podmiot upoważniony) po uprzednim ich opłaceniu w całości.
9. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. Kwota
wykupu może być powiększona o premię w wysokości ustalonej przez Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej
przed skierowaniem propozycji nabycia Obligacji.
10. Zarząd Spółki może w uchwale podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia Obligacji do potencjalnych
inwestorów określić zasady wykupu Obligacji wcześniejszego, niż określony w ust. 7 powyżej i określić
przypadki, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji,
a także określić świadczenie pieniężne związane z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposób wyliczenia
takiego świadczenia.
11. Zarząd Spółki może w uchwale podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia Obligacji do potencjalnych
inwestorów przewidzieć świadczenie niepieniężne wynikające z Obligacji, które będzie uprawniało obligatariuszy
do posiadania dwóch reprezentantów będących członkami Rady Nadzorczej Spółki.
12. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków i zasad emisji Obligacji, w szczególności do:
(a) określenia terminu wykupu Obligacji;
(b) ustalenia ceny emisyjnej Obligacji;
(c) ustalenia wysokości premii związanej z ostatecznym wykupem Obligacji, jeżeli premia taka będzie
przewidziana;
(d) określenia świadczenia niepieniężnego, jeżeli świadczenie takie będzie przewidziane;
(e) określenia zasad dystrybucji emitowanych Obligacji, w tym określenia terminów otwarcia i zamknięcia
subskrypcji;
(f) określenia terminów i zasad oprocentowania Obligacji poprzez wskazanie czy będzie to oprocentowanie
stałe czy zmienne, określenie stopy procentowej i ustalenie okresów odsetkowych oraz terminów wypłat
odsetek;
(g) zawarcia umów z administratorem zastawu, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia
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1996 roku – o zastawie rejestrowym oraz rejestrze zastawów (Dz. U. z 1996 r., Nr 149, poz. 703,
z późn. zm.);
(h) zawarcie stosownych umów z podmiotem upoważnionym na podstawie art. 5a ust 3 Ustawy
o Obligacjach do prowadzenia ewidencji Obligacji;
(i) dokonania przydziału Obligacji;
(j) określenia innych szczegółowych warunków i terminów emisji Obligacji, w tym terminów, w których
Obligatariusze będą uprawnieni do składania oświadczenia w przedmiocie zamiany Obligacji na akcje
serii B;
(k) dokonania innych czynności, w tym zawierania umów, niezbędnych do przeprowadzenia emisji
Obligacji oraz zapewnienia realizacji praw z Obligacji.

1.
2.
3.

4.

5.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

§2
Zamiana Obligacji na Akcje
Obligatariuszom przysługuje prawo do objęcia w zamian za posiadane Obligacje akcji zwykłych na okaziciela
serii B, o wartości nominalnej 1,00. – (słownie: jeden) złoty każda ('Akcje').
Liczba Akcji wydawanych w zamian za jedną Obligację równa będzie liczbie całkowitej stanowiącej zaokrąglony
w dół do jedności iloraz wartości nominalnej jednej Obligacji i ceny zamiany jednej Akcji.
Cena zamiany Akcji wydawanych w zamian za Obligacje zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w drodze
uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia Obligacji, z tym że na każdy jeden złoty wartości
nominalnej Obligacji może przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej Akcji.
Prawo do zamiany Obligacji na Akcje może zostać zrealizowane w terminie rozpoczynającym się od dnia
emisji Obligacji, w sposób określony w Ustawie o Obligacjach poprzez złożenie pisemnego oświadczenia
o zamianie Obligacji na Akcje, w terminach ustalonych przez Zarząd Spółki, nie później jednak aniżeli na
30 (trzydzieści) dni przed ostatecznym terminem wykupu Obligacji określonym w §1 ust. 7.
W następstwie zamiany Obligacji na Akcje kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie większą
niż 6.545.000 (słownie: sześć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy) złotych. Zarząd Spółki będzie zgłaszał
do sądu rejestrowego podwyższenie kapitału zakładowego zgodnie z art. 452 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.
§3
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego
W celu przyznania posiadaczom Obligacji prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii B podwyższa się
warunkowo kapitał zakładowy Spółki z kwoty 8.728.000. – (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia
osiem tysięcy) złotych do kwoty nie większej niż 15.273.000. – (słownie: piętnaście milionów dwieście
siedemdziesiąt trzy tysiące) złotych, tj. o kwotę nie większą niż 6.545.000. – (słownie: sześć milionów pięćset
czterdzieści pięć tysięcy) złotych poprzez emisję do 6.545.000. – (słownie: sześć milionów pięćset czterdzieści
pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00. – (słownie: jeden) złotych każda
i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 6.545.000. – (słownie: sześć milionów pięćset czterdzieści pięć
tysięcy) złotych.
Podmiotami uprawnionymi do objęcia Akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki będą wyłącznie
posiadacze Obligacji.
Posiadacze Obligacji mogą wykonywać prawo do objęcia Akcji w terminach określonych zgodnie z § 2 ust.
4 uchwały.
Cena emisyjna jednej Akcji będzie równa cenie zamiany ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej
uchwale.
Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
(a) W przypadku jeżeli Akcje zostaną wydane najdalej w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia
Spółki, w którego porządku obrad jest przewidziane podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub
pokrycia straty – Akcje uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy to jest od pierwszego dnia roku
obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok w którym doszło do ich wydania.
(b) W przypadku jeżeli akcje zostaną wydane w dniu Walnego Zgromadzenia lub w dniu przypadającym
po odbyciu Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego porządku obrad znalazła się uchwała w sprawie
podziału zysku lub pokrycia straty – Akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku
obrotowego, w którym zostały wydane.
W przypadku wprowadzenia Akcji do publicznego obrotu, Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie na
następujących warunkach:
(a) W przypadku jeżeli Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu
dywidendy określonym przez uchwałę Walnego Zgromadzenia o podziale zysku lub pokryciu straty –
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7.

8.

1.
2.

Akcje uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy to jest od pierwszego dnia roku obrotowego,
poprzedzającego bezpośrednio rok w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów
wartościowych.
(b) W przypadku jeżeli akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym
po dniu dywidendy określonym przez uchwałę Walnego Zgromadzenia o podziale zysku lub pokryciu
straty – Akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały
zapisane na rachunku papierów wartościowych.
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia ceny zamiany Akcji, jak również pozostałych
warunków i terminów emisji Akcji. Szczegółowe zasady dokonywania zamiany Obligacji na Akcje zostaną
ustalone w warunkach emisji Obligacji w rozumieniu art. 20 ust. 6 Ustawy o obligacjach.
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu niezwłocznego
wprowadzenia Akcji do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów
Wartościowych S.A. w Warszawie po wyemitowaniu Obligacji i ich objęciu przez obligatariuszy.
§4
Wyłączenie prawa poboru
W interesie Spółki, na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 23 Ustawy
o obligacjach wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji.
Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca cenę emisyjną
Akcji sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§5
Zmiana Statutu
1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji zmienia się dotychczasowy zapis § 7 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 8.728.000 (osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem
tysięcy) złotych i nie więcej niż 15.273.000 (piętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące)
złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 8.728.000 i nie więcej niż 15.273.000 akcji o wartości
nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, tj.:
(a) 8.728.000 akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 8.728.000.
– (osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy) złotych;
(b) 6.545.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 6.545.000.
– (sześć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy) złotych. '.
Uchwała nr 1 NWZ Spółki z dnia 15 stycznia 2004 r. została zaprotokołowana w formie aktu notarialnego przez
notariusza Jana Skwalińskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Gdańsku przy ul. Garncarskiej nr 4/6/4,
i została wpisana do repertorium A pod nr 423/04.
Uchwała Zarządu Spółki z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii B
zmieniona uchwałami Zarządu z dnia 16 lutego 2004 r., 26 lutego 2004 r. oraz z dnia 26 kwietnia 2004 r. ma
następujące brzmienie:
'Na podstawie upoważnienia zawartego w pkt 12 uchwały Nr 1 z dnia 15 stycznia 2004 roku Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. ('Spółka'), Zarząd Spółki uchwala, co następuje:
§1
1. Spółka wyemituje obligacje na okaziciela serii A zamienne na akcje serii B ('Obligacje').
2. Szczegółowe warunki emisji Obligacji będą następujące:
Liczba Obligacji
Oznaczenie serii Obligacji
Wartość nominalna jednej Obligacji
Łączna wartość nominalna Obligacji
set tysięcy) złotych
Dzień Emisji
Dzień Wykupu
Stopa Procentowa

do 17.500 (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset) sztuk
Seria A
1.000 (słownie: tysiąc) złotych
do 17.500.000 (słownie: siedemnaście milionów pięć28 lutego 2004 r.
17 lutego 2009 r.
Stała Stopa Procentowa 8,70% w stosunku rocznym
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Dni Zmiany Okresu Odsetkowego

Dni Ustalenia Praw do Odsetek
Dni Płatności Odsetek
Kwoty odsetek w poszczególnych
Dniach Płatności Odsetek:

Minimalna Cena Emisyjna
Premia przy wykupie Obligacji

17 maja 2004 r., 17 sierpnia 2004 r.,
17 listopada 2004 r., 17 lutego 2005 r.,
17 maja 2005 r., 17 sierpnia 2005 r.,
17 listopada 2005 r., 17 lutego 2006 r.,
17 maja 2006 r., 17 sierpnia 2006 r.,
17 listopada 2006 r., 17 lutego 2007 r.,
17 maja 2007 r., 17 sierpnia 2007 r.,
17 listopada 2007 r., 17 lutego 2008 r.,
17 maja 2008 r., 17 sierpnia 2008 r.,
17 listopada 2008 r., 17 lutego 2009 r.
Dni Płatności Odsetek minus 10 dni
w Dniach Zmiany Okresu Odsetkowego
17 maja 2004 r.,
17 sierpnia 2004 r.,
17 listopada 2004 r.,
17 lutego 2005 r.,
17 maja 2005 r.,
17 sierpnia 2005 r.,
17 listopada 2005 r.,
17 lutego 2006 r.,
17 maja 2006 r.,
17 sierpnia 2006 r.,
17 listopada 2006 r.,
17 lutego 2007 r.,
17 maja 2007 r.,
17 sierpnia 2007 r.,
17 listopada 2007 r.,
17 lutego 2008 r.,
17 maja 2008 r.,
17 sierpnia 2008 r.,
17 listopada 2008 r.,
17 lutego 2009 r.,
1.000 złotych
16,5% wartości nominalnej Obligacji

18,83 złotych
21,93 złotych
21,93 złotych
21,93 złotych
21,21 złotych
21,93 złotych
21,93 złotych
21,93 złotych
21,21 złotych
21,93 złotych
21,93 złotych
21,93 złotych
21,21 złotych
21,93 złotych
21,93 złotych
21,93 złotych
21,45 złotych
21,93 złotych
21,93 złotych
21,93 złotych

3. W sytuacji, gdy subskrybowanych przez inwestorów zostanie zbyt mała w ocenie Spółki liczba Obligacji, zarząd
Spółki ma prawo nie dokonać przydziału Obligacji.
4. Pozostałe warunki emisji Obligacji będą zgodne z warunkami emisji Obligacji zawartymi w propozycji nabycia
Obligacji ('Propozycja Nabycia').
§2
Propozycja Nabycia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

13.3. Opis świadczeń pieniężnych
Z Obligacji wynikają następujące świadczenia pieniężne:
– wykup Obligacji za zapłatą kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej, tj. 1.000 za jedną
Obligację, powiększonej o premię w wysokości 16,5% wartości nominalnej Obligacji;
– odsetki z oprocentowania;
– zapłata Kwoty Wcześniejszego Wykupu.
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13.4. Naliczanie i zapłata odsetek
Zgodnie z warunkami emisji Obligacji, oprocentowanie Obligacji naliczane jest w Okresach Odsetkowych
przedstawionych poniżej, na podstawie stałej stopy procentowej równej 8,70% w stosunku rocznym. Pierwszy Okres
Odsetkowy rozpoczyna się w Dniu Emisji tj. 28 lutego 2004 r. Ostatni Okres Odsetkowy kończy się w Dniu
Wykupu tj. 17 lutego 2009 r.
Dni zmiany Okresu Odsetkowego

17 maja 2004 r., 17 sierpnia 2004 r.,
17 listopada 2004 r., 17 lutego 2005 r.,
17 maja 2005 r., 17 sierpnia 2005 r.,
17 listopada 2005 r., 17 lutego 2006 r.,
17 maja 2006 r., 17 sierpnia 2006 r.,
17 listopada 2006 r., 17 lutego 2007 r.,
17 maja 2007 r., 17 sierpnia 2007 r.,
17 listopada 2007 r., 17 lutego 2008 r.,
17 maja 2008 r., 17 sierpnia 2008 r.,
17 listopada 2008 r., 17 lutego 2009 r.
Dni Ustalenia Praw do Odsetek
Dni Płatności Odsetek minus 10 dni
Dni Płatności Odsetek
w Dniach Zmiany Okresu Odsetkowego
Kwoty odsetek w poszczególnych dniach Płatności Odsetek:
17 maja 2004 r.
18,83 złotych
17 sierpnia 2004 r.
21,93 złotych
17 listopada 2004 r.
21,93 złotych
17 lutego 2005 r.
21,93 złotych
17 maja 2005 r.
21,21 złotych
17 sierpnia 2005 r.
21,93 złotych
17 listopada 2005 r.
21,93 złotych
17 lutego 2006 r.
21,93 złotych
17 maja 2006 r.
21,21 złotych
17 sierpnia 2006 r.
21,93 złotych
17 listopada 2006 r.
21,93 złotych
17 lutego 2007 r.
21,93 złotych
17 maja 2007 r.
21,21 złotych
17 sierpnia 2007 r.
21,93 złotych
17 listopada 2007 r.
21,93 złotych
17 lutego 2008 r.
21,93 złotych
17 maja 2008 r.
21,45 złotych
17 sierpnia 2008 r.
21,93 złotych
17 listopada 2008 r.
21,93 złotych
17 lutego 2009 r.
21,93 złotych
Odsetki narosłe w danym Okresie Odsetkowym będą płatne z dołu w Dniu Płatności Odsetek określonym dla
tego Okresu Odsetkowego.

13.5. Wcześniejszy Wykup Obligacji
Poczynając od Dnia Emisji, lecz nie później niż na 60 dni przed Dniem Wykupu, Emitent posiada prawo do
wezwania Obligatariuszy do przedstawienia wszystkich Obligacji do wcześniejszego wykupu („Wcześniejszy Wykup”)
poprzez złożenie za pośrednictwem Depozytariusza pisemnego zawiadomienia.
Wcześniejszy Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę, co najmniej kwoty obliczonej zgodnie z poniższą formułą:

(

Kw=Wn* 1+P*

max[Ln,730]
Lw

)

gdzie:
P – oznacza stawkę premii płatnej w Dniu Wykupu Obligacji zgodnie z pkt 6.10
Propozycji Nabycia Obligacji
Kw – oznacza Kwotę Wcześniejszego Wykupu
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Wn – oznacza wartość nominalną Obligacji
LN – oznacza liczbę dni od Dnia Emisji do dnia Wezwania
LW – oznacza liczbę dni od Dnia Emisji do Dnia Wykupu
Emitent ma prawo do ustalenia wyższej Kwoty Wcześniejszego Wykupu niż wartość określona zgodnie z powyższą
formułą, przy czym kwota zaoferowana Obligatariuszom za każdą Obligację będzie równa.
Płatność Kwoty Wcześniejszego Wykupu nastąpi w Dniu Wcześniejszego Wykupu.
W przypadku Wcześniejszego Wykupu, Obligatariuszowi przysługują Odsetki za Niepełny Okres Odsetkowy,
obliczane zgodnie z formułą zawartą w Propozycji Nabycia Obligacji.
Żądanie przedstawienia Obligacji do Wcześniejszego Wykupu nie narusza uprawnień Obligatariusza do zamiany
Obligacji na Akcje.
W przypadku, gdy wystąpi lub będzie trwał jeden z wymienionych niżej przypadków (każdy zwany „Przypadkiem Naruszenia”):
• Brak dopuszczenia do publicznego obrotu: Emitent nie uzyska, w ciągu 6 miesięcy od dnia Emisji Obligacji,
zgody odpowiednich organów na dopuszczenie Akcji do publicznego obrotu papierami wartościowymi.
• Brak wprowadzenia do obrotu wtórnego: Emitent nie wprowadzi, w ciągu 9 miesięcy od dnia Emisji Obligacji,
Akcji wydanych w zamian za Obligacje do obrotu wtórnego na rynku regulowanym GPW.
• Emisja akcji gratisowych: Zostanie uchwalona przez Emitenta kolejna emisja akcji gratisowych, które zaoferowane
zostaną akcjonariuszom w zamian za dywidendę, względnie pokrytych środkami zgromadzonymi w kapitale
zapasowym lub funduszu rezerwowym.
• Wypłata dywidendy. Zostanie uchwalona przez Emitenta wypłata dywidendy.
• Emisja akcji: Zostanie uchwalona przez Emitenta emisja akcji kolejnych serii, po cenie, która jest niższa od
Ceny Emisyjnej Akcji.
• W ciągu 60 dni od Dnia Emisji Obligacji nie odbędzie się Walne Zgromadzenie Emitenta, w porządku obrad
którego, będą wybory do Rady Nadzorczej.
• Niepowołanie członka Rady Nadzorczej: Walne Zgromadzenie Emitenta nie powoła dwóch reprezentantów
Obligatariuszy jako członków Rady Nadzorczej Emitenta lub w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Emitenta, następującego bezpośrednio po Dniu Emisji Obligacji, nie zostanie umieszczony punkt przewidujący
wybory do Rady Nadzorczej.
• Niedokonanie płatności: Emitent nie dokonuje płatności jakiejkolwiek Kwoty Wykupu lub Wcześniejszego
Wykupu Obligacji lub Odsetek z Obligacji w dacie ich wymagalności, lub w ciągu następnych 5 Dni Roboczych
następujących po dniu ich wymagalności, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji opisanymi w niniejszej Propozycji Nabycia.
• Zawieszenie spłaty: Emitent ogłosi o niemożności zapłaty swoich długów, zostanie ogłoszona jego upadłość lub
zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta i w ciągu trzech miesięcy nie zostanie on odrzucony
lub oddalony albo postępowanie nie zostanie umorzone.
• Postępowanie układowe: Emitent złoży wniosek o otwarcie postępowania układowego lub innego postępowania,
które według obowiązujących w danym czasie przepisów będzie miało na celu zawarcie układu z wierzycielami.
• Egzekucja, postępowanie zabezpieczające: Majątek Emitenta zostanie zajęty zgodnie z prawem w postępowaniu
egzekucyjnym lub zabezpieczającym na kwotę przewyższającą 2.000.000 złotych.
• Zaniechanie działalności: Emitent zaniecha prowadzenia swojej dotychczasowej działalności gospodarczej.
• Likwidacja: Zostanie wydana decyzja lub podjęta uchwała o likwidacji Emitenta.
• Połączenie: Podjęta zostanie uchwała o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, w drodze przyłączenia Emitenta
do innej Spółki albo w drodze utworzenia nowego podmiotu –połączenie per unionem.
• Przekształcenie: Podjęta zostanie uchwała o przekształceniu Emitenta w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
• Wycofanie akcji z publicznego obrotu: W przypadku, gdy Emitent stanie się spółką publiczną, KPWiG wyda na
wniosek Emitenta ostateczną decyzję o wycofaniu akcji Emitenta z publicznego obrotu papierami wartościowymi.
• Nacjonalizacja, wywłaszczenie: Zostanie podjęta decyzja o nacjonalizacji lub wywłaszczeniu jakiegokolwiek
składnika majątkowego o wartości przewyższającej 2.000.000 złotych lub Emitent zostanie na mocy prawomocnej
decyzji organu rządowego lub samorządowego pozbawiony możliwości zarządu swoim majątkiem lub
prowadzenia działalności.
Wówczas każdy Obligatariusz ma prawo żądania Wcześniejszego Wykupu. W powyższych przypadkach kwota
wcześniejszego wykupu wynosi 1.500 złotych i jest powiększona o narosłe odsetki za Niepełny Okres Odsetkowy,
obliczane zgodnie z formułą podaną w Propozycji Nabycia Obligacji.
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13.6. Opis świadczeń niepieniężnych
Obligatariuszom przysługuje:
– prawo do objęcia w zamian za posiadane Obligacje Akcji Serii B,
– prawo do wskazania dwóch członków Rady Nadzorczej Emitenta.

13.7. Prawo zamiany Obligacji na Akcje Serii B.
Obligatariusz ma prawo do zamiany wszystkich lub niektórych Obligacji na Akcje Serii B.
Zamiana Obligacji na Akcje Serii B dokonywana będzie w drodze pisemnych oświadczeń o zamianie Obligacji na
Akcje Serii B („Oświadczenie o Zamianie”), składanych przez Obligatariuszy Emitentowi za pośrednictwem
Depozytariusza.
Obligatariusze mają prawo do składania Oświadczeń o Zamianie poczynając od Dnia Emisji, nie później jednak
aniżeli na 30 (trzydzieści) dni przed Dniem Wykupu.
Liczba Akcji Serii B przypadająca na jedną Obligację wynosi 374. Cena emisyjna jednej Akcji Serii B równa jest
2,67 zł. W przypadku zamiany Obligacji na Akcje Serii B Obligatariuszom nie przysługuje zwrot kwot wynikających
z zaokrąglenia.
Obligatariuszowi, który złożył Oświadczenie o Zamianie w trakcie trwania Okresu Odsetkowego, przysługują
odsetki za Niepełny Okres Odsetkowy obliczane zgodnie z formułą zawartą w Propozycji Nabycia Obligacji.
Oświadczenie o Zamianie może dotyczyć wyłącznie całości, każdej z przedstawionych do zamiany Obligacji.
Do dnia aktualizacji Prospektu nie wpłynęło do Emitenta oświadczenie o zamianie Obligacji na Akcje Serii B.

13.8. Prawo Obligatariuszy do wskazania kandydata do Rady Nadzorczej
Emitenta
Obligatariusze będą mieli prawo do wskazania dwóch członków Rady Nadzorczej Emitenta. Każdy Obligatariusz
będzie uprawniony do wskazania Emitentowi jednej osoby, jako kandydata do Rady Nadzorczej. Oświadczenie
wskazujące kandydata do Rady Nadzorczej może być złożone przez każdego Obligatariusza przed pierwszym
Walnym Zgromadzeniem, w porządku obrad którego są wybory do Rady Nadzorczej, przypadającym po dniu
emisji Obligacji. Jeżeli osoba wybrana do Rady Nadzorczej spośród osób wybranych przez Obligatariuszy
z jakiejkolwiek przyczyny przestanie pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej, Obligatariusze mogą wskazać
kandydata do Rady Nadzorczej na następnym Walnym Zgromadzeniu, w porządku obrad którego są wybory do
Rady Nadzorczej.
Obligatariusz wykonuje prawo do wskazania kandydata do Rady Nadzorczej poprzez złożenie Emitentowi
pisemnego oświadczenia wraz z załączonym do niego dokumentem potwierdzającym liczbę posiadanych przez
niego Obligacji i zawierającym adnotację o dokonaniu blokady wszystkich Obligacji posiadanych przez tego
Obligatariusza na okres co najmniej do dnia Walnego Zgromadzenia, w porządku obrad którego są wybory do
Rady Nadzorczej. Oświadczenie może być złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień Walnego
Zgromadzenia. W pierwszej kolejności Walne Zgromadzenie dokona wyboru do Rady Nadzorczej kandydata,
który został zgłoszony przez Obligatariusza lub grupę Obligatariuszy, posiadających, zgodnie z załączonym
dokumentem do oświadczenia wskazującego tego kandydata, Obligacje o największej łącznej wartości
nominalnej. W drugiej kolejności Walne Zgromadzenie dokona wyboru do Rady Nadzorczej kandydata, który
został zgłoszony przez Obligatariusza lub grupę Obligatariuszy, posiadających, zgodnie z załączonym
dokumentem do oświadczenia wskazującego tego kandydata, Obligacje o drugiej w kolejności łącznej wartości
nominalnej.
Jeżeli dwóch kandydatów do Rady Nadzorczej zostanie wskazanych przez Obligatariuszy, którzy zgodnie z załączonymi
do oświadczeń dokumentami wskazującymi tych kandydatów, posiadają Obligacje o tej samej, największej
łącznej wartości nominalnej, Walne Zgromadzenie wybierze tych kandydatów jako reprezentantów Obligatariuszy.
Jeżeli więcej niż dwóch kandydatów do Rady Nadzorczej zostanie wskazanych przez Obligatariuszy, którzy zgodnie
z załączonymi do oświadczeń dokumentami wskazujących tych kandydatów, posiadają Obligacje o takiej samej,
największej łącznej wartości nominalnej, Walne Zgromadzenie wybierze reprezentanta Obligatariuszy spośród tych
kandydatów.
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13.9. Inne prawa wynikające z Obligacji
Inne prawa Obligatariuszy i Emitenta zostały określone w warunkach emisji Obligacji opisanych w Propozycji
Nabycia Obligacji.

13.10. Wykup Obligacji
Obligacje, w stosunku do których nie złożono Oświadczenia o Zamianie ani nie zostały wcześniej wykupione,
zostaną wykupione przez Emitenta w Dniu Wykupu, tj. 17 lutego 2009 r. poprzez zapłatę kwoty pieniężnej
w wysokości wartości nominalnej Obligacji powiększonej o premię w wysokości 16,5% wartości nominalnej
Obligacji.

13.11. Zamiana Obligacji na Akcje Serii B.
Obligatariusz ma prawo do zamiany wszystkich lub niektórych Obligacji na Akcje Serii B.
Zamiana Obligacji na Akcje Serii B dokonywana będzie w drodze pisemnych oświadczeń o zamianie Obligacji na
Akcje Serii B, składanych przez Obligatariuszy Emitentowi za pośrednictwem Oferującego.
Obligatariusze mają prawo do składania oświadczeń o zamianie poczynając od dnia emisji Obligacji, nie później
jednak aniżeli na 30 (trzydzieści) dni przed dniem wykupu (17 lutego 2009 r.).
Liczba Akcji Serii B przypadająca na jedną Obligację wynosi 374. Cena emisyjna jednej Akcji Serii B równa jest
2,67 zł. W przypadku zamiany Obligacji na Akcje Serii B Obligatariuszom nie przysługuje zwrot kwot wynikających
z zaokrąglenia.
Obligatariuszowi, który złożył oświadczenie o zamianie w trakcie trwania okresu odsetkowego, przysługują odsetki
za niepełny okres odsetkowy obliczane zgodnie z formułą zawartą w Propozycji Nabycia Obligacji.
Oświadczenie o zamianie może dotyczyć wyłącznie całości każdej z przedstawionych do zamiany Obligacji.
Do dnia aktualizacji Prospektu nie wpłynęło do Emitenta oświadczenie o zamianie Obligacji na Akcje Serii B.

13.12. Wskazanie źródeł pochodzenia środków na spłatę zobowiązań
wynikających z emitowanych Obligacji
Obligacje będą spłacane ze środków Spółki uzyskanych z jej działalności operacyjnej. Emitent nie zamierza
wykorzystywać środków z emisji Akcji Serii C do wcześniejszej spłaty Obligacji. Emitent nie przewiduje w chwili
obecnej kolejnych emisji obligacji celem spłaty świadczeń pieniężnych wynikających z Obligacji. W przypadku, gdy
Obligacje nie zostaną zamienione na Akcje Serii B w terminie zamiany, Emitent zamierza wykupić Obligacje ze
środków własnych, a w przypadku ich niedoboru Emitent rozważy przeprowadzenie emisji akcji lub pozyskanie
finansowania dłużnego.

13.13. Bank reprezentant
W związku z emisją Obligacji nie został ustanowiony bank reprezentant, jak również nie przewiduje się ustanowienia banku reprezentanta w przyszłości.

14. OPIS POZOSTAŁYCH AKCJI WPROWADZANYCH DO PUBLICZNEGO
OBROTU
Na podstawie niniejszego Prospektu, oprócz Akcji Oferowanych, wprowadza się do publicznego obrotu papierami wartościowymi następujące papiery wartościowe Emitenta:
• 8.728.000 akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Z Akcjami Serii A nie jest związany żaden obowiązek świadczeń dodatkowych ani żadne uprzywilejowanie, akcje te są wolne od jakichkolwiek
obciążeń.
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14.1. Podstawa prawna emisji i wprowadzenia do publicznego obrotu
pozostałych akcji Emitenta
Podstawą prawną emisji Akcji Serii A jest akt notarialny z dnia 1 grudnia 2003 r. Repertorium A numer
12656/2003, zawierający protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników – przekształcenia spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, który stwierdza:
„Kapitał zakładowy dzieli się na 8.728.000 akcji o wartości nominalnej 1, – (jeden) złoty każda, tj.: 8.728.000
akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 8.728.000, – (osiem milionów siedemset
dwadzieścia osiem tysięcy) złotych o numerach od 000001 do 8.728.000.”
Dnia 12 grudnia 2003 r. Sąd Rejestrowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
wydał postanowienie o rejestracji Swissmed Centrum Zdrowia S.A., powstałej z przekształcenia spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Podstawą prawną wprowadzenia do publicznego obrotu Akcji Serii A jest uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2004 r., która ma następujące brzmienie:
„Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed
Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) uchwaliło co następuje:
1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, w celu
wprowadzenia 8.728.000 akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł każda
Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

14.2. Prawo pierwszeństwa do objęcia Akcji Serii A
Akcje Serii A zostały objęte przez założycieli Spółki w następujący sposób:
• 8.594.000 (osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące) Akcji Serii A, o łącznej wartości nominalnej
8.594.000 zł objęła THEO FREY AG z siedzibą w Bernie, Szwajcaria;
• 67.000 (sześćdziesiąt siedem tysięcy) Akcji Serii A, o łącznej wartości nominalnej 67.000 zł objął Roman Ryszard
Walasiński;
• 67.000 (sześćdziesiąt siedem tysięcy) Akcji Serii A, o łącznej wartości nominalnej 67.000 zł objęli jako
współwłaściciele po 1/3 (jednej trzeciej) części akcji Anna Chmielecka, Karolina Chmielecka i Michał Chmielecki.

14.3. Prawo do dywidendy
Zgodnie z przepisami KSH uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały
akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.
W spółce publicznej dzień dywidendy oraz termin dywidendy ustala zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień
dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od
tego dnia.
Akcje Serii A uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 12 grudnia 2003 r.

14.4. Prawa i obowiązki związane z akcjami innymi niż Akcje Oferowane
Prawa i obowiązki wynikające z Akcji Serii A wprowadzanych do publicznego obrotu są takie same jak dla Akcji
Oferowanych i zostały omówione w pkt 7 Rozdziału III niniejszego Prospektu. Zwraca się uwagę na fakt, iż Akcje Serii A są
akcjami imiennymi oraz na treść § 9 pkt 2 Statutu Spółki. Zgodnie z treścią § 9 pkt 2 Statutu Spółki, zamiana
akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. W przypadku, gdy prawo nie stanowi inaczej, Zarząd
zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza.

14.5. Opodatkowanie dochodów z akcji innych niż Akcje Oferowane
Opodatkowanie dochodów z Akcji Serii A wprowadzanych do publicznego obrotu i zostało omówione w pkt 8
Rozdziału III niniejszego Prospektu.
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14.6. Umowy dotyczące emisji kwitów depozytowych w związku z akcjami
innymi niż Akcje Oferowane
Emitent nie zawarł i nie zamierza zawrzeć umowy, o której mowa w art. 96 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami
Wartościowymi, w związku z emisją Akcji Serii A.

14.7. Zamiary Emitenta dotyczące wprowadzenia akcji innych niż Akcje
Oferowane do obrotu giełdowego
Akcje Serii A są akcjami imiennymi i w chwili obecnej nie będą stanowiły przedmiotu obrotu wtórnego na rynku
regulowanym. W przypadku zamiany Akcji Serii A na akcje na okaziciela, Emitent zamierza wprowadzić je do
obrotu na rynku, na którym będą notowane Akcje Serii B i Akcje Serii C.
O terminach wprowadzenia Akcji Serii A do obrotu na GPW Spółka będzie informować w formie przewidzianej dla
raportów bieżących.

15. INFORMACJA NA TEMAT FINANSOWANIA PRZEZ EMITENTA NABYCIA
LUB OBJĘCIA EMITOWANYCH AKCJI
Emitent nie będzie udzielał pożyczek, zabezpieczeń, zaliczkowych wpłat, jak również w jakiejkolwiek innej formie
bezpośrednio lub pośrednio nie będzie finansował nabycia lub objęcia emitowanych przez siebie akcji.
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Rozdział IV. DANE O EMITENCIE
1. EMITENT
Firma
Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna
Firma skrócona
Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
Kraj siedziby
Polska
Siedziba
Gdańsk
Adres
ul. M. Skłodowskiej – Curie 5, 80-208 Gdańsk
Telefon
(0 58) 524 15 15
Faks
(0 58) 524 15 25
Adres poczty elektronicznej
swissmed@swissmed.com.pl
Adres strony internetowej
www.swissmed.pl
REGON
191244745
NIP
583-21-06-510
Emitent posiada zarejestrowany jeden oddział działający pod firmą Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna
Oddział w Gdańsku, ul. Szafarnia 10, 80 -755 Gdańsk, Polska.

2. CZAS TRWANIA EMITENTA
Czas trwania Emitenta jest nieoznaczony.

3. POPRZEDNIE FORMY PRAWNE EMITENTA
Emitent powstał w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą Swissmed
Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w spółkę akcyjną pod firmą Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Przekształcenie zostało
dokonane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z dnia
1 grudnia 2003 r. o przekształceniu – akt notarialny z dnia 1 grudnia 2003 r., notariusz Jan Skwarliński,
kancelaria notarialna w Gdańsku, ul. Garncarska 4/6/4, Repertorium nr 12656/03. Kapitał zakładowy Swissmed
Centrum Zdrowia S.A. został ustalony na poziomie 8.728 tys. zł. Dnia 12 grudnia 2003 r. Sąd Rejonowy
w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o rejestracji Swissmed
Centrum Zdrowia S.A. pod numerem KRS 0000183364.
Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. została założona dnia 12 grudnia 1996 r. aktem notarialnym z dnia
12 grudnia 1996 r., Repertorium nr 9024/96 pod firmą THEO FREY Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku. Dnia
16 grudnia 1996 roku Sąd Rejonowy w Gdańsku Wydział XII Gospodarczy Rejestrowy wydał postanowienie
o rejestracji THEO FREY Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku pod numerem RHB 11686. Dnia 12 listopada
1998 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników THEO FREY Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku
uchwaliło zmianę firmy spółki na Centrum Medyczne Medicor Sp. z o. o. Zmiana firmy została zarejestrowana
przez właściwy sąd rejestrowy postanowieniem z dnia 18 listopada 1998 roku. Dnia 20 czerwca 2001 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Centrum Medycznego Medicor Sp. z o. o. uchwaliło zmianę
firmy spółki na Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Dnia 18 września 2001 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o rejestracji Swissmed Centrum
Zdrowia Sp. z o. o. pod numerem KRS 0000030640.
W chwili obecnej Emitent jest spółką akcyjną działającą zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki.

4. PRZEPISY PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁ UTWORZONY EMITENT
Poprzednią formą prawą Emitenta był podmiot Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. założony na podstawie
aktu założycielskiego z dnia 12 grudnia 1996 r. pod poprzednią firmą THEO FREY Polska Sp. z o. o., zmienioną
następnie na Centrum Medyczne Medicor Sp. z o. o. Podstawą przekształcenia Swissmed Centrum Zdrowia
Sp. z o. o. w spółkę akcyjną jest uchwała Zgromadzenia Wspólników Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z dnia
1 grudnia 2003 roku o przekształceniu – akt notarialny z dnia 1 grudnia 2003 r., notariusz Jan Skwarliński,
kancelaria notarialna w Gdańsku, ul. Garncarska 4/6/4, Repertorium nr 12656/2003, oraz przepisy Kodeksu
Spółek Handlowych. Emitent prowadzi działalność zgodnie z prawem polskim w oparciu o przepisy Kodeksu
Spółek Handlowych i postanowienia Statutu.
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5. SĄD REJESTROWY
Emitent jako spółka akcyjna został wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12 grudnia 2003 r. pod numerem KRS 0000183364.
Rejestracja THEO FREY Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku nastąpiła w dniu 16 grudnia 1996 roku przez Sąd
Rejonowy w Gdańsku Wydział XII Gospodarczy Rejestrowy pod numerem RHB 11686. Zmiana firmy na Centrum
Medyczne Medicor Sp. z o. o. nastąpiła w dniu 12 listopada 1998 roku. Zmiana firmy na Swissmed Centrum
Zdrowia Sp. z o. o. została zarejestrowana w dniu 18 września 2001 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego
w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000030640.

6. OPIS HISTORII EMITENTA
6.1. Założyciele Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powstała z przekształcenia Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. (poprzednia
firma THEO FREY Polska Sp. z o. o., Centrum Medyczne Medicor Sp. z o. o.) w spółkę akcyjną. Dotychczasowi
wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stali się z mocy prawa akcjonariuszami Emitenta i byli nimi:
a. THEO FREY AG – spółka akcyjna prawa szwajcarskiego z siedzibą w Bernie, Szwajcaria. Jest to spółka
handlowa, której głównym przedmiotem działalności jest produkcja i dystrybucja sprzętu medycznego.
W dniu 25 maja 2004 r. Akcjonariusz THEO FREY AG spółka akcyjna prawa szwajcarskiego zbył wszystkie
akcje na rzecz Bruno Hangartnera, obywatela szwajcarskiego.
b. Roman Ryszard Walasiński, lat 40, zamieszkały w Gdańsku, wykształcenie wyższe – magister prawa,
radca prawny, Prezes Zarządu Swissmed Centrum Zdrowia S.A.,
c. Anna Irena Chmielecka, nabyła w drodze dziedziczenia ustawowego, na mocy Postanowienia Sądu
Rejonowego w Gdańsku z dnia 18.04.2000 r., sygn. akt II Ns 1228/00, 1/3 z wszystkich 67 udziałów
stanowiących uprzednio przedmiot prawa własności Macieja Chmieleckiego, który był założycielem
THEO FREY Polska Sp. z o. o (poprzednika prawnego Emitenta), zamieszkała w Gdańsku, lat 50,
wykształcenie wyższe – magister ekonomii.
d. Karolina Chmielecka, nabyła w drodze dziedziczenia ustawowego, na mocy Postanowienia Sądu
Rejonowego w Gdańsku z dnia 18.04.2000 r., sygn. akt II Ns 1228/00, 1/3 z wszystkich 67 udziałów
stanowiących uprzednio przedmiot prawa własności Macieja Chmieleckiego, który był założycielem
THEO FREY Polska Sp. z o. o. (poprzednika prawnego Emitenta), zamieszkała w Gdańsku, lat 20,
studiuje Zarządzanie w Politechnice Gdańskiej.
e. Michał Chmielecki, nabył w drodze dziedziczenia ustawowego, na mocy Postanowienia Sądu
Rejonowego w Gdańsku z dnia 18.04.2000 r., sygn. akt II Ns 1228/00, 1/3 z wszystkich 67 udziałów
stanowiących uprzednio przedmiot prawa własności Macieja Chmieleckiego, który był założycielem
THEO FREY Polska Sp. z o. o. (poprzednika prawnego Emitenta), zamieszkały w Gdańsku, lat 25,
student medycyny w Akademii Medycznej w Gdańsku.

6.2. Historia Emitenta
Poprzednią formą prawną Emitenta był podmiot Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. założony przez szwajcarską
firmę THEO FREY AG z siedzibą w Bernie, Szwajcaria, na podstawie aktu założycielskiego z dnia 12 grudnia 1996 r.
pod poprzednią firmą THEO FREY Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, zmienioną następnie uchwałą
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na firmę Centrum Medyczne Medicor Sp. z o. o.
W 1997 r. THEO FREY Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku stał się wspólnikiem spółki cywilnej (nazwa spółki
cywilnej: Centrum Diagnostyki Medycznej i Laboratoryjnej Maciej Chmielecki Magdalena Jackiewicz Theo Frey
Polska Sp. z o. o.). Miało to na celu połączenie potencjału spółki THEO FREY Polska Sp. z o. o. dysponującej
specjalistycznym sprzętem medycznym i zapleczem kapitałowym swojego założyciela THEO FREY AG z wizją
i doświadczeniem oraz dorobkiem organizacyjnym pozostałych wspólników, m. in. Macieja Chmieleckiego.
Z dniem 7 grudnia 1998 r. spółka cywilna została rozwiązana a dalsza działalność medyczna prowadzona była
w ramach THEO FREY Polska Sp. z o. o. Spółka THEO FREY Polska Sp. z o. o. wyposażona w wysokiej klasy sprzęt
medyczny oraz zespół doświadczonych lekarzy wywodzących się z Gdańskiej Akademii Medycznej rozpoczęła
realizację długookresowego planu rozwoju. W 1999 r. zakończono budowę nowej przychodni umożliwiającej
świadczenie specjalistycznych usług medycznych. Zwiększyło to znacznie możliwości centrum medycznego
i umożliwiło rozpoczęcie współpracy z szeregiem wysokiej klasy lekarzy-specjalistów (ok. 30 specjalności).
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W 1999 r. podjęto decyzję o budowie własnego obiektu szpitalnego. W lutym 2000 r. zakupiono działkę przy
ul. Wileńskiej w Gdańsku (w pobliżu Gdańskiej Akademii Medycznej) i rozpoczęto prace przygotowawcze
związane z procesem inwestycyjnym – budową Szpitala uruchomionego w 2004 r.
W grudniu 2000 r. uruchomiono kolejną przychodnię w Gdyni. Placówka podjęła działalność w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej oraz niektórych porad specjalistycznych i diagnostyki. Na przełomie 2000/2001 r.
zdecydowano także o utworzeniu dwóch placówek medycznych na terenie Tczewa. Analizując wyniki tych placówek
stwierdzono, że w celu osiągnięcia satysfakcjonujących wyników finansowych placówki te muszą prowadzić
autonomiczną politykę finansową. Wobec powyższego w połowie 2002 r. przychodnia w Gdyni została
odsprzedana na rzecz innego operatora medycznego, zaś jedna z placówek w Tczewie oddana we franchising
(wrzesień 2002 r.), co poprawiło rentowność tej placówki. W połowie 2001 r. dokonano zmiany firmy spółki
i dawne Centrum Medyczne Medicor Sp. z o. o. otrzymało brzmienie Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
Od 2001 r. zapoczątkowano działania mające na celu przygotowanie struktur organizacyjnych do prowadzenia
działalności szpitalnej. W tym celu wynajęto część szpitala należącego do ZOZ dla Szkół Wyższych w Gdańsku.
Oddział szpitalny rozpoczął funkcjonowanie w czerwcu 2001 r. i sukcesywnie zwiększał ilość wykonywanych
zabiegów operacyjnych, osiągając zyski z działalności operacyjnej już pod koniec 2002 r. Dane uzyskane w toku
działalności oddziału szpitalnego stanowiły cenny materiał do projektowania systemów zarządzania i prognozowania
wyników ekonomicznych Szpitala.
Dnia 20 czerwca 2001 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Medycznego Medicor Sp. z o. o.
powzięło uchwałę o wyodrębnieniu z dniem 1 lipca 2001 r. z Centrum Medycznego Medicor Sp. z o. o. zakładu
pracy na pełny wewnętrzny rachunek gospodarczy, wydzielając do jego dyspozycji środki gospodarcze według
stanu wykazanego w protokole przekazania (akt notarialny z dnia 20 czerwca 2001 r., notariusz Jan Skwarliński,
kancelaria notarialna w Gdańsku, ul. Garncarska 4/6/4, Repertorium nr 5487/01).
Począwszy od marca 2004 r. Emitent oferuje specjalistyczne usługi medyczne w ramach własnego Szpitala. Jest to
uniwersalny obiekt leczniczy wyposażony w nowoczesną aparaturę diagnostyczną, spełniający standardy Unii
Europejskiej. Oprócz świadczenia usług dla polskich pacjentów, w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia,
Emitent zakłada stałą współpracę z zachodnioeuropejskimi towarzystwami ubezpieczeniowymi. Koncepcja
zarządzania Szpitalem charakteryzuje się w pełni komercyjnym podejściem do świadczenia usług medycznych.
Podstawowymi założeniami jest uniwersalność infrastruktury, ograniczenie do minimum personelu własnego oraz
stała współpraca z zewnętrznymi specjalistami. Wszystko to zapewnia wysoką elastyczność i efektywność
wykonywanych usług. Przestrzeń Szpitala została zaaranżowana na wzór placówek funkcjonujących w Europie
Zachodniej. Koncepcja architektoniczna Szpitala została opracowana przez ekspertów brytyjskich. Uwzględnia ona
najnowsze trendy w projektowaniu obiektów szpitalnych na świecie.

7. RODZAJE I WARTOŚCI KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA
Dane w niniejszym punkcie zostały przedstawione na dzień 30 czerwca 2004 r.
Tabela 1. Wysokość poszczególnych kapitałów własnych Spółki wg stanu na dzień 30 czerwca 2004 r.
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Należne lecz nie wniesione wpłaty na poczet kapitału zakładowego
Kapitał zapasowy
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych
Wynik finansowy netto roku obrotowego

tys. PLN
8.728
0
3.000
4.568
(7.850)
(2.651)

7.1. Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy Emitenta jest tworzony zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu
Spółki. Zgodnie z art. 431 i 455 Kodeksu Spółek Handlowych, kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany
i obniżany. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub
podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w trybie:
• zwykłego podwyższenia kapitału;
• podwyższenia kapitału ze środków własnych;
• kapitału docelowego;
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• kapitału warunkowego.
Uchwały dotyczące podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego podejmuje Walne Zgromadzenie, za
wyjątkiem sytuacji, w których na podstawie przepisów KSH uprawnionym do tego organem jest Zarząd.
Kapitał zakładowy jest tworzony z wpłat akcjonariuszy w wysokości równej wartości nominalnej obejmowanych akcji.
W dniu 30 czerwca 2004 r. zarejestrowany kapitał zakładowy Emitenta wynosił 8.728 tys. zł. Zgodnie z § 3 ust.
1 Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie emisji obligacji
serii A zamiennych na akcje serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa
poboru akcji oraz zmiany Statutu Spółki, w celu przyznania posiadaczom Obligacji prawa do objęcia Akcji Serii B
podwyższono warunkowo kapitał zakładowy Spółki z kwoty 8.728 tys. zł do kwoty nie większej niż 15.273 tys. zł,
tj. o kwotę nie większą niż 6.545 tys. zł poprzez emisję do 6.545.000 Akcji Serii B. Łączna wartość nominalna
warunkowego podwyższenia kapitału Spółki ma być nie większa niż 6.545 tys. zł. Podmiotami uprawnionymi do
objęcia Akcji Serii B w podwyższonym warunkowo kapitale zakładowym Spółki będą wyłącznie posiadacze Obligacji.
W wyniku rzeczywistego wyemitowania i objęcia 9.500 Obligacji maksymalna wartość warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego wynikającego z realizacji przez Obligatariuszy praw z Obligacji może wynieść 3.553 tys. zł. Na
dzień sporządzenia Prospektu żaden z Obligatariuszy nie skorzystał z prawa do zamiany Obligacji na Akcje Serii B.

7.2. Należne lecz nie wniesione wpłaty na poczet kapitału zakładowego
Na dzień 30 czerwca 2004 r. należne lecz nie wniesione wpłaty na poczet kapitału zakładowego nie wystąpiły.

7.3. Kapitał zapasowy
Kapitał zapasowy jest tworzony zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz zasadami określonymi w Kodeksie
Spółek Handlowych i Statucie Spółki. Zgodnie z art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych, Emitent powinien utworzyć
kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego należy przelewać 8% czystego zysku za
dany rok obrotowy, dopóki kapitał zapasowy nie osiągnie przynajmniej 1/3 wysokości kapitału zakładowego
Emitenta. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże kapitał ten w części
odpowiadającej 1/3 wysokości kapitału zakładowego może zostać użyty jedynie na pokrycie strat bilansowych.
Dodatkowo Emitent, zgodnie z § 26 Statutu, tworzy kapitał zapasowy z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji
powyżej ich wartości nominalnej a pozostałej po pokryciu kosztów emisji akcji, z podziału zysku ponad
wymaganą ustawową minimalną wartość oraz z innych tytułów przewidzianych prawem. Do kapitału zapasowego
przelewa się również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich
dotychczasowym akcjom, o ile dopłaty te zostaną użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat (art. 396 § 3 KSH).
Na dzień 30 czerwca 2004 r. kapitał zapasowy Emitenta był równy 3.000 tys. zł.

7.4. Kapitał rezerwowy i inne kapitały
Kapitał rezerwowy i fundusze specjalne są tworzone zgodnie z zasadami określonymi w KSH. Zgodnie z art. 396 §
4 KSH statut spółki akcyjnej może przewidywać tworzenie pod nazwą rezerwowych jeszcze innych kapitałów na
pokrycie szczególnych strat lub wydatków. Na podstawie § 26 Statutu Emitent może tworzyć kapitały inne niż
kapitał zapasowy oraz kapitał zakładowy. O użyciu kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie
w drodze uchwały.
Na dzień 30 czerwca 2004 r. kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny wynosił 4.568 tys. zł. Po dniu 30 czerwca
2004 r. Walne Zgromadzenie nie podejmowało uchwał o wydatkowaniu środków z kapitału rezerwowego lub
zasileniu kapitału rezerwowego, które mogłyby zmienić jego wysokość.

7.5. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych
Na dzień 30 czerwca 2004 r. niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych Emitenta wynosił minus 7.850 tys. zł.

7.6. Wynik finansowy netto roku obrotowego
W bilansie Emitenta sporządzonym na dzień 30 czerwca 2004 r. wynik finansowy netto roku obrotowego wynosił
minus 2.651 tys. zł.
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8. PODSTAWOWE ZASADY POLITYKI EMITENTA CO DO WYPŁATY
DYWIDENDY W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT OBROTOWYCH ORAZ
PLANOWANE ZASADY PROWADZENIA POLITYKI CO DO WYPŁATY
DYWIDENDY W PRZYSZŁOŚCI W OKRESIE 3 LAT
8.1. Polityka Emitenta co do wypłaty dywidendy w latach 2001 – 2003
Z uwagi na realizację inwestycji Szpitala, Emitent w okresie 2001 – 2003 osiągał co roku ujemny wynik finansowy
netto. Z tego względu wypłata dywidendy nie miała miejsca.

8.2. Polityka Emitenta co do wypłaty dywidendy w okresie najbliższych 3 lat
W stosunku do spółek publicznych zasady dotyczące wypłaty dywidendy są następujące:
• Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wskazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez
biegłego rewidenta, który to zysk został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
• Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu
powzięcia uchwały o podziale zysku, chyba że uchwała o wypłacie dywidendy stanowi inaczej.
• Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku
obrotowego.
• Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy
licząc od tego dnia.
• Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów
zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć
o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub Statutem Spółki powinny być
przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.
• Na wypłatę dywidendy może być przeznaczony zysk z kapitałów rezerwowych utworzonych w okresie
nieprzekraczającym trzech ostatnich lat obrotowych.
Ze względu na planowany udział finansowania rozwoju Emitenta ze środków własnych, w tym z zysku, Zarząd
Emitenta zakłada, że przez najbliższe trzy lata będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu zatrzymanie całości
zysku w Spółce.

8.3. Terminy podejmowania decyzji o wypłacie dywidendy
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organem uprawnionym do podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy jest
Walne Zgromadzenie Emitenta. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o pozostawieniu całości lub części
zysku w Spółce albo przeznaczeniu całości lub części zysku na wypłatę dywidendy. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Emitenta, które może podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy, powinno odbyć się w ciągu sześciu
miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Ponieważ rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy (za
wyjątkiem pierwszego roku obrotowego, który zaczyna się 12 grudnia 2003 r. a kończy 31 grudnia 2004 r.)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powinno odbywać się do końca czerwca każdego kolejnego roku
kalendarzowego.
W przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy uchwała powinna wskazywać datę ustalenia prawa do
dywidendy (określoną w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz terminy wypłaty
dywidendy. Zgodnie z art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych, dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień
powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy albo w okresie kolejnych trzech miesięcy. Wyznaczanie dnia dywidendy
będzie następowało z uwzględnieniem terminów określonych w regulacjach Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
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8.4. Sposób ogłaszania informacji o odbiorze dywidendy
Informacje dotyczące wypłaty i odbioru dywidendy Spółka będzie ogłaszała w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Ponadto Spółka obowiązana jest po dopuszczeniu jej akcji do publicznego obrotu do przekazywania w formie
raportu bieżącego informacji na temat wszelkich decyzji dotyczących deklaracji wypłat lub wstrzymania wypłat
zaliczki na poczet przewidywanych dywidend oraz wypłat lub wstrzymania wypłat dywidendy (§ 49 Rozporządzenia
w sprawie Informacji Bieżących i Okresowych).
Spółka po dopuszczeniu jej akcji do obrotu giełdowego będzie zobowiązana informować niezwłocznie GPW
o zamierzeniach związanych z emitowaniem papierów wartościowych i wykonywaniem praw z papierów
wartościowych już notowanych, w tym prawa do dywidendy, jak również o podjętych w tych przedmiotach
decyzjach oraz uzgadniać z GPW te decyzje w zakresie, w którym mogą mieć wpływ na organizację i sposób przeprowadzania transakcji giełdowych.

8.5 Warunki odbioru dywidendy
Warunki odbioru dywidendy ustalone są zgodnie z zasadami przyjętymi dla spółek publicznych. Zgodnie
z obowiązkami, jakie nakłada na emitentów papierów wartościowych Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
(„Szczegółowe Zasady Działania KDPW”), Emitent obowiązany jest nie później niż na dziesięć dni przed dniem
dywidendy poinformować KDPW, przesyłając odpowiednią uchwałę Walnego Zgromadzenia, o wysokości
dywidendy oraz o dniu dywidendy i terminie wypłaty dywidendy. Terminy te Emitent obowiązany jest uprzednio
uzgodnić z KDPW (§ 91 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW).
Zakres terminowy pomiędzy dniem dywidendy a terminem wypłaty dywidendy nie może być mniejszy niż 10 dni
(§ 91 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW). Ponadto sama transakcja wypłaty dywidendy musi
następować za pośrednictwem systemu depozytowego.

8.6. Uprzywilejowanie akcji co do dywidendy
Spółka nie wydała akcji uprzywilejowanych co do dywidendy. Jak dotychczas z akcjami Spółki nie są związane
uprzywilejowania co do dywidendy.

9. LICZBA I RODZAJ AKCJI TWORZĄCYCH KAPITAŁ ZAKŁADOWY
Na dzień sporządzenia Prospektu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 8.728 tys. zł i dzieli się na 8.728.000 akcji
zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1 zł każda. Na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników
Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z dnia 1 grudnia 2003 r. dokonano przekształcenia spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Kapitał zakładowy przekształconej spółki został ustalony na poziomie 8.728
tys. zł, zaś wszyscy wspólnicy przekształcanej spółki Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. postanowili uczestniczyć
w przekształconej spółce Swissmed Centrum Zdrowia S.A. W związku z powyższym dotychczasowi wspólnicy
Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z mocy prawa stali się właścicielami Akcji Serii A w przekształconej spółce
akcyjnej.
Na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie
emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
wyłączenia prawa poboru akcji oraz zmiany Statutu Spółki (akt notarialny z dnia 15 stycznia 2004 r., notariusz Jan
Skwarliński, kancelaria notarialna w Gdańsku, ul. Garncarska 4/6/4, Repertorium nr 423/04) podwyższono
warunkowo kapitał zakładowy Spółki z kwoty 8.728 tys. zł do kwoty nie większej niż 15.273 tys. zł poprzez emisję
do 17.500 Obligacji Serii A zamiennych na Akcje Serii B. Prawo do zamiany może zostać zrealizowane w terminie
rozpoczynającym się od dnia emisji Obligacji, w sposób określony w Ustawie o Obligacjach, poprzez złożenie
pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje Serii B nie później niż 30 dni przed ostatecznym terminem
wykupu Obligacji, tj. 17 lutego 2009 r.
W wyniku rzeczywistego wyemitowania i objęcia 9.500 Obligacji maksymalna wartość rzeczywistego,
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z realizacji przez Obligatariuszy praw z wyemitowanych
Obligacji może wynieść 3.553 tys. zł. Do dnia aktualizacji Prospektu nie wpłynęło do Emitenta oświadczenie
o zamianie Obligacji na Akcje Serii B. Liczba Akcji Serii B przypadających na jedną Obligację wynosi 374 sztuk.
Cena emisyjna jednej Akcji Serii B równa jest 2,67 zł.
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10. NIEOPŁACONA CZĘŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO
Na dzień sporządzenia Prospektu kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.

11. ZMIANY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO EMITENTA I JEGO POPRZEDNIKÓW
PRAWNYCH
Dnia 12 grudnia 1996 r. Bruno Hangartner, działający w imieniu i na rzecz THEO FREY AG – spółki akcyjnej
prawa szwajcarskiego z siedzibą w Bernie, Szwajcaria, zawiązał spółkę pod firmą THEO FREY Polska Sp. z o. o.
z siedzibą w Gdańsku. Kapitał zakładowy THEO FREY Polska Sp. z o. o. wynosił 200 tys. zł i dzielił się na 200 równych
i niepodzielnych udziałów po 1 tys. zł każdy. Podstawę zawiązania THEO FREY Polska Sp. z o. o. stanowi akt
założycielski spółki – akt notarialny z dnia 12 grudnia 1996 r., notariusz Jan Skwarliński, kancelaria notarialna
w Gdańsku, ul. Garncarska 4/6/4, Repertorium nr 9024/96. Udziały były obejmowane po cenie 1 tys. zł.
Dnia 12 listopada 1998 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników THEO FREY Polska Sp. z o. o.
podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 200 tys. zł o kwotę 134 tys. zł do kwoty 334 tys.
zł drogą utworzenia 134 nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 tys. zł. Nowe
udziały zostały objęte przez Romana Walasińskiego w liczbie 67 szt., o wartości po 1 tys. zł każdy udział i zostały
pokryte przez Romana Walasińskiego wkładem niepieniężnym o łącznej wartości 67 tys. zł w postaci: autoklawu
o wartości 8 tys. zł, kasety okularowej o wartości 4 tys. zł, lampy szczelinowej o wartości 25 tys. zł oraz unitu
stomatologicznego o wartości 30 tys. zł. Udziały były obejmowane po cenie 1 tys. zł. Kolejne 67 nowych udziałów,
o wartości po 1 tys. zł każdy, zostało objętych przez Macieja Chmieleckiego poprzez pokrycie wkładem
niepieniężnym, o łącznej wartości 67 tys. zł w postaci gastroskopu o wartości 28 tys. zł, oftalmosuopu o wartości
1 tys. zł, źródła światła o wartości 8 tys. zł oraz unitu stomatologicznego o wartości 30 tys. zł. Udziały były
obejmowane po cenie 1 tys. zł. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego THEO FREY Polska Sp. z o. o.
nastąpiła na mocy postanowienia właściwego sądu z dnia 18 listopada 1998 roku.
Dnia 12 listopada 1998 r. THEO FREY Polska Sp. z o. o. zmieniło firmę na Centrum Medyczne Medicor Sp. z o. o.
Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 października 2000 r. kapitał zakładowy Centrum Medycznego
Medicor Sp. z o. o. został podniesiony z kwoty 334 tys. zł o kwotę 504 tys. zł do kwoty 838 tys. zł poprzez
utworzenie 504 nowych udziałów po 1 tys. zł każdy udział w ten sposób, że kapitał zakładowy spółki wynoszący
838 tys. zł dzielił się na 838 udziałów po 1 tys. zł każdy, zaś wszystkie nowe udziały w liczbie 504 sztuk objęte
zostały przez THEO FREY AG z siedzibą w Bernie i w całości pokryte gotówką. Udziały były obejmowane po cenie
1 tys. zł. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła na mocy postanowienia właściwego sądu z dnia
8 lutego 2001 roku.
Dnia 20 czerwca 2001 r. Centrum Medyczne Medicor Sp. z o. o. (dawne THEO FREY Polska Sp. z o. o.) zmieniło
firmę na Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Dnia 18 czerwca 2002 r. Walne Zgromadzenie Wspólników
Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego spółki z kwoty 838 tys. zł
o kwotę 7.890 tys. zł do kwoty 8.728 tys. zł poprzez utworzenie 7.890 nowych udziałów po 1 tys. zł każdy udział
w ten sposób, że kapitał zakładowy spółki wynoszący 8.728 tys. zł dzielił się na 8.728 udziałów po 1 tys. zł
każdy, zaś wszystkie nowe udziały objęte zostały przez dotychczasowego wspólnika spółki THEO FREY AG
w Bernie i pokryte wkładem niepieniężnym w postaci wymagalnych wierzytelności przysługujących THEO FREY AG
z tytułu pożyczek udzielonych przez tę spółkę na rzecz Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. o łącznej wartości
7.890 tys. zł (akt notarialny z dnia 18 czerwca 2002 r., notariusz Jan Skwarliński, kancelaria notarialna
w Gdańsku, ul. Garncarska 4/6/4, Repertorium nr 4864/02). Cena emisyjna jednego udziału wynosiła 1 tys. zł.
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła na mocy postanowienia właściwego sądu z dnia
19 września 2002 roku.
W związku z przekształceniem Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w spółkę akcyjną o nazwie Swissmed
Centrum Zdrowia S.A. kapitał zakładowy został ustalony na poziomie 8.728 tys. zł. Dotychczasowi wspólnicy
Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z mocy prawa stali się właścicielami akcji w powstałej z przekształcenia
spółce akcyjnej w taki sposób, że za każdy udział o wartości nominalnej 1 tys. zł w spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością stali się właścicielami 1 tys. akcji Emitenta o wartości nominalnej 1 zł każda. Rejestracja
wysokości kapitału zakładowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A. nastąpiła w dniu 12 grudnia 2003 r. przez Sąd
Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Zgodnie z § 3 ust. 1 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie
emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
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wyłączenia prawa poboru akcji oraz zmiany Statutu Spółki, w celu przyznania posiadaczom Obligacji prawa do
objęcia Akcji Serii B warunkowo podwyższono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 8.728 tys. zł do kwoty nie
większej niż 15.273 tys. zł, tj. o kwotę nie większą niż 6.545 tys. zł poprzez emisję do 6.545 tys. Akcji Serii B
(akt notarialny z dnia 15 stycznia 2004 r., notariusz Jan Skwarliński, kancelaria notarialna w Gdańsku,
ul. Garncarska 4/6/4, Repertorium nr 423/04). Podmiotami uprawnionymi do objęcia Akcji Serii B w podwyższonym
kapitale zakładowym Spółki będą wyłącznie posiadacze Obligacji. W wyniku emisji Obligacji objętych zostało
9.500 Obligacji, zatem maksymalna wartość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynikająca
z realizacji przez obligatariuszy praw z objętych Obligacji może maksymalnie wynieść 3.553 tys. zł. Na dzień
sporządzenia Prospektu żaden z Obligatariuszy nie skorzystał z prawa do zamiany Obligacji na Akcje Serii B.
Na dzień aktualizacji Prospektu Akcjonariuszem posiadającym obecnie co najmniej 5% wszystkich akcji Emitenta
jest Bruno Hangartner, obywatel Szwajcarii, posiadający 8.594 tys. Akcji Serii A, co stanowi 98,46% w kapitale
zakładowym Emitenta.

12. PRZEKSZTAŁCENIE SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SP. Z O. O. W SPÓŁKĘ
AKCYJNĄ
W dniu 1 grudnia 2003 roku Zgromadzenie Wspólników Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. podjęło uchwałę
o przekształceniu spółki w spółkę akcyjną (Rep. 12656/03). Zgodnie z przyjętym brzmieniem Statutu kapitał
zakładowy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. po przekształceniu wynosił 8.728 tys. zł i dzielił się na 8.728 tys.
zwykłych imiennych Akcji Serii A o wartości nominalnej 1 zł każda i odpowiadał, zgodnie z uchwałą 10/03
Zgromadzenia Wspólników z dnia 1 grudnia 2003 roku, wysokości kapitału zakładowego przekształcanej spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie odbyło się na podstawie sporządzonego przez dotychczasowych
wspólników, będących jednocześnie założycielami spółki akcyjnej, pisemnego sprawozdania założycieli przyszłej
spółki akcyjnej, na podstawie bilansu na dzień 30 czerwca 2003 roku r. Treść powyższego sprawozdania została
poddana badaniu biegłych rewidentów wyznaczonych postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 24 września 2003 roku (sygn. Akt XII NS Rej KRS
7940/03/699). Biegli rewidenci sporządzili szczegółową opinię z badania sprawozdania założycieli, w której
stwierdzili, że informacje zawarte w sprawozdaniu założycieli są prawdziwe i dokładne. Wszyscy wspólnicy Swissmed
Centrum Zdrowia sp. z o. o. stali się z mocy prawa akcjonariuszami Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w ten
sposób, że THEO FREY AG z siedzibą w Bernie stał się właścicielem 8.594 tys. akcji, Roman Walasiński jest
właścicielem 67 tys. akcji, a Anna Irena Chmielecka, Karolina Chmielecka i Michał Chmielecki są łącznie
właścicielami również 67 tys. akcji.
W wyniku przekształcenia Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. THEO FREY AG z siedzibą w Bernie uzyskał
98,46% akcji w kapitale zakładowym Emitenta.

13. WKŁADY NIEPIENIĘŻNE WNIESIONE DO SPÓŁKI
Emitent powstał wyniku przekształcenia Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w spółkę akcyjną. Kapitał zakładowy
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością został przekształcony w kapitał zakładowy Emitenta. W okresie składających
się na okres działalności Emitenta i jego poprzednika prawnego wniesione zostały następujące wkłady niepieniężne:
1) Roman Walasiński, zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników THEO FREY Polska Sp. z o. o.
(późniejszy Swissmed Centrum Zdrowia sp. z o. o.) – akt notarialny z dnia 12 listopada 1998 r., notariusz Jan
Skwarliński, kancelaria notarialna w Gdańsku, ul. Garncarska 4/6/4, Repertorium nr 12789/98, w zamian za
objęcie 67 udziałów o wartości nominalnej 1 tys. zł każdy wniósł do THEO FREY Polska Sp. z o. o. wkłady
niepieniężne o łącznej wartości 67 tys. zł w postaci: autoklawu o wartości 8 tys. zł, kasety okularowej
o wartości 4 tys. zł, lampy szczelinowej o wartości 25 tys. zł oraz unitu stomatologicznego o wartości 30 tys. zł.
2) Maciej Chmielecki, zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników THEO FREY Polska Sp. z o. o.
(późniejszy Swissmed Centrum Zdrowia sp. z o. o.) – akt notarialny z dnia 12 listopada 1998 r., notariusz Jan
Skwarliński, kancelaria notarialna w Gdańsku, ul. Garncarska 4/6/4, Repertorium nr 12789/98, w zamian za
objęcie 67 udziałów o wartości nominalnej 1 tys. zł każdy wniósł do THEO FREY Polska Sp. z o. o. wkłady
niepieniężne o łącznej wartości 67 tys. zł w postaci: gastroskopu o wartości 28 tys. zł, oftalmosuopu o wartości
1 tys. zł, źródła światła o wartości 8 tys. zł oraz unitu stomatologicznego o wartości 30 tys. zł.
3) Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z dnia 18 czerwca 2002 r.
– akt notarialny z dnia 18 czerwca 2002 r., notariusz Jan Skwarliński, kancelaria notarialna w Gdańsku,
ul. Garncarska 4/6/4, Repertorium nr 4864/03, THEO FREY AG z siedzibą w Bernie objął 7.890 nowych
udziałów w kapitale zakładowym Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w zamian za:
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• wierzytelność w kwocie 2.500.366 zł z tytułu umowy pożyczki z dnia 9 lutego 1998 r.,
• wierzytelność w kwocie 3.124.690,14 zł z tytułu umowy pożyczki z dnia 23 listopada 1998 r.,
• wierzytelność w kwocie 649.800 zł z tytułu umowy pożyczki z dnia 9 grudnia 1998 r.,
• wierzytelność w kwocie 701.986.80 zł z tytułu umowy pożyczki z dnia 24 października 2000 r.,
• wierzytelność w kwocie 913.157,06 zł z tytułu umowy pożyczki z dnia 18 stycznia 2001 r.
Prawidłowość wniesionych wkładów niepieniężnych zweryfikowano w trakcie badania sprawozdania finansowego za 2002 rok.

14. DODATKOWE WARUNKI JAKIE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE PRZY
ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ ZMIANACH PRAW
WYNIKAJĄCYCH Z RÓŻNYCH RODZAJÓW AKCJI
Procedury dokonywania zmian kapitału zakładowego są określone odpowiednimi przepisami Kodeksu Spółek
Handlowych: art. od 430 do 432 i 441 (w zakresie zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego); art. od 444
do 449 (w zakresie podwyższenia w granicach kapitału docelowego i warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego); art. od 442 do 443 (w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego ze środków Spółki) oraz art.
od 455 do 458 (w zakresie obniżenia kapitału zakładowego). Ponadto zgodnie z art. 48 ust. 1 Prawa o Publicznym
Obrocie Papierami Wartościowymi, po dopuszczeniu akcji Spółki do obrotu publicznego, Spółka jest zobowiązana wprowadzać do publicznego obrotu każdą kolejną emisję akcji.
Zgodnie z § 9 Statutu Spółki, w przypadku gdy prawo nie stanowi inaczej, Zarząd zamieni akcje imienne na akcje
na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza. Statut Emitenta nie przewiduje surowszych warunków dotyczących
zmiany kapitału zakładowego lub praw do akcji niż wymagane przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

15. PRZEWIDYWANIA ZMIAN KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU
REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY UPRAWNIEŃ Z OBLIGACJI
ZAMIENNYCH NA AKCJE LUB Z OBLIGACJI
W dniu 15 stycznia 2004 r. Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 1 w sprawie emisji obligacji serii
A zamiennych na akcje serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru
akcji oraz zmiany Statutu Spółki (akt notarialny z dnia 15 stycznia 2004 r., notariusz Jan Skwarliński, kancelaria
notarialna w Gdańsku, ul. Garncarska 4/6/4, Repertorium nr 423/04). Na mocy tej uchwały Spółka była
uprawniona do wyemitowania nie więcej niż 17.500 obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1 tys. zł każda,
zamiennych na Akcje Serii B. Na mocy uchwały kapitał zakładowy Spółki został podwyższony warunkowo z kwoty
8.728 tys. zł do kwoty nie większej niż 15.273 tys. zł, tj. o kwotę nie większą niż 6.545 tys. zł poprzez emisję nie
więcej niż 6.545 tys. Akcji Serii B.
Na mocy uchwały NWZ w dniu 28 lutego 2004 r. Zarząd Spółki wyemitował i dokonał przydziału 9.500
Obligacji o łącznej wartości nominalnej 9.500 tys. zł, w wyniku czego maksymalna wartość podwyższenia
kapitału zakładowego Emitenta wynikająca z realizacji przez Obligatariuszy prawa do zamiany Obligacji na Akcje
Serii B może wynieść maksymalnie 3.553 tys. zł. Na dzień sporządzenia Prospektu żaden z Obligatariuszy nie
skorzystał z prawa do zamiany Obligacji na Akcje Serii B.
Prawo do zamiany Obligacji na Akcje Serii B może zostać zrealizowane począwszy od dnia wyemitowania
Obligacji, w terminach ustalonych przez Zarząd Spółki, nie później jednak niż na 30 dni przed ustalonym przez
Zarząd ostatecznym terminem wykupu Obligacji przez Emitenta, tj. 17 lutego 2009 r.

16. KAPITAŁ DOCELOWY
Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach
kapitału docelowego.

17. AKCJE / ŚWIADECTWA UŻYTKOWE
Statut Emitenta nie przewiduje wydawania akcji i świadectw użytkowych i Emitent nie wydał takich akcji i świadectw
użytkowych.
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18. ŚWIADECTWA ZAŁOŻYCIELSKIE
Statut Emitenta nie przewiduje wydawania świadectw założycielskich i Emitent nie wydał żadnych świadectw założycielskich.

19. AKCJE EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ EMITENTA LUB JEDNOSTKI
OD NIEGO ZALEŻNEJ
Emitent nie jest w posiadaniu akcji własnych.

20. INFORMACJA O NABYTYCH AKCJACH WŁASNYCH
W okresie ostatnich 3 lat obrotowych Spółka nie nabywała akcji własnych.

21. RYNKI, NA KTÓRYCH NOTOWANE SĄ PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITENTA
Do dnia aktualizacji niniejszego Prospektu papiery wartościowe Emitenta nie były i nie są notowane na żadnym
rynku papierów wartościowych. Nie były również wystawiane w związku z papierami wartościowymi Emitenta kwity
depozytowe.

22. NOTOWANIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT
Do dnia aktualizacji Prospektu papiery wartościowe Emitenta nie były i nie są notowane na żadnym rynku papierów
wartościowych.

23. INFORMACJE O WYPOWIEDZENIU UMOWY Z PODMIOTEM PRAWNIONYM
DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Żadne umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych nie zostały wypowiedziane.

24. INFORMACJE O POSTĘPOWANIACH UPADŁOŚCIOWYM, UKŁADOWYM,
LIKWIDACYJNYM
W okresie ostatnich 5 lat obrotowych nie złożono żadnego wniosku o ogłoszenie upadłości, nie ogłoszono
upadłości, nie złożono podania o otwarcie postępowania układowego, nie otwarto postępowania likwidacyjnego,
nie zawieszono ani nie umorzono postępowania układowego w odniesieniu do Emitenta.

25. INFORMACJE O WPISANIU DANYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWA
EMITENTA DO DZIAŁU 4 REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO
Dane dotyczące przedsiębiorstwa Emitenta nie były wpisywane do działu 4 rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego.
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26. POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE LUB KAPITAŁOWE EMITENTA
Z INNYMI PODMIOTAMI MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ
EMITENTA
W strukturze organizacyjnej oraz w ewidencji księgowej Emitenta wydzielono dwie Strategiczne Jednostki Biznesu
noszące nazwy Operator Medyczny i Operator Infrastruktury. Istotą tej koncepcji jest oddzielenie działalności
polegającej na świadczeniu usług medycznych od działalności polegającej na zarządzaniu i czerpaniu pożytków
z infrastruktury medycznej, udostępnianej na warunkach najmu na potrzeby działalności medycznej prowadzonej
przez różne Zakłady Opieki Zdrowotnej. W Szpitalu symultanicznie funkcjonują Zakład Opieki Zdrowotnej Swissmed
Centrum Zdrowia oraz inne obce Zakłady Opieki Zdrowotnej, jak również grono lekarzy prowadzących indywidualne
praktyki lekarskie. Dodatkowo inne podmioty gospodarcze wykorzystują powierzchnię pomocniczą Szpitala, tj.
aptekę, restaurację, salonik prasowy, laboratorium (w trakcie organizacji) i inne. Własny Zakład Opieki Zdrowotnej
traktowany jest priorytetowo, jednak otwarcie na inne podmioty zwiększa możliwość wykorzystania posiadanej
infrastruktury i tym samym korzyści ekonomiczne z podjętej inwestycji. Ponadto umożliwia to elastyczne dostosowywanie
się do potrzeb i warunków rynku.
Operator Infrastruktury jako jednostka organizacyjna Spółki (Oddział osoby prawnej), stosownie do przepisów art.
51 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe,
które wchodzi w skład łącznego sprawozdania finansowego Emitenta. Wyodrębnienie Operatora Infrastruktury
jako jednostki na wewnętrznym rozrachunku gospodarczym umożliwia ocenę efektów jego działania.
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Rozdział V. DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA
1. PODSTAWOWE PRODUKTY, TOWARY I USŁUGI EMITENTA
Z chwilą rozpoczęcia działalności w oddanym do użytku w marcu 2004 roku Szpitalu, istotnej zmianie uległ zakres
usług świadczonych przez Emitenta. W okresie do marca 2004 Spółka prowadziła działalność medyczną w zakresie:
(A) Lecznictwa otwartego:
• podstawowej opieki zdrowotnej;
• konsultacji lekarzy specjalistów z kilkunastu dziedzin medycyny;
• diagnostyki specjalistycznej (m. in. USG, gastroskopia, kolonoskopia, badanie pola widzenia);
• medycyny pracy.
Usługi te świadczone były w dwóch przychodniach w Gdańsku oraz jednej w Tczewie, a także w punkcie medycznym
zlokalizowanych na terenie firmy Gemplus w Tczewie, w którym świadczono usługi z zakresu medycyny pracy.
(B) Lecznictwa zamkniętego, wykonując niektóre (z uwagi na ograniczone możliwości w zakresie posiadanej
infrastruktury) zabiegi chirurgiczne z zakresu:
• chirurgii ogólnej;
• chirurgii ręki;
• neurochirurgii;
• ginekologii.
Zabiegi chirurgiczne wykonywane były na bazie wynajętej części szpitala ZOZ dla Szkół Wyższych w Gdańsku,
gdzie do dyspozycji Emitenta było 11 łóżek szpitalnych oraz ograniczony dostęp do bloku operacyjnego.
Powyższe usługi realizowane były:
• w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowiem (dawniej z Branżową Kasą Chorych i PRKCH),
• na rzecz pacjentów prywatnych,
• na zlecenie innych ZOZ-ów (m. in. Centrum Medyczne LIM i Centrum Damiana z Warszawy),
• na rzecz klientów towarzystw ubezpieczeniowych
• na rzecz pacjentów zagranicznych (z uwagi na brak własnej infrastruktury przeważnie diagnostykę
i leczenie zlecano w tym przypadku innym placówkom).
(C) Wydzielony w ramach struktur organizacyjnych Emitenta Oddział osoby prawnej prowadził w tym czasie
prace związane z budową Szpitala oraz opracowaniem koncepcji zagospodarowania i zarządzania obiektem.
Oddział rozpoczął również pilotażowo świadczenie usług franchisingu (przychodnia w Tczewie), a także
zajmował się sprawami związanymi z pozyskiwaniem finansowania działalności inwestycyjnej.
W marcu 2004 roku Spółka rozpoczęła uruchamianie Szpitala. Z uwagi na specyfikę działalności, możliwości
organizacyjne i posiadane zasoby (w tym również kadrowe w zakresie średniego personelu medycznego) proces
uruchamiania Szpitala został rozłożony w czasie. Na początku uruchomiono jedną salę operacyjną i jeden oddział
z salami chorych dla 12 osób, przenosząc do własnego budynku działalność z pomieszczeń wynajmowanych od
NZOZ dla Szkół Wyższych, następnie uruchomiono pracownię diagnostyki obrazowej (Tomokomputer i RTG). Wraz
ze wzrostem liczby zabiegów przekazano do eksploatacji kolejne sale chorych zwiększając funkcjonującą bazę
łóżkową o kolejnych 11 łóżek. Równocześnie w okresie od marca do czerwca 2004 roku uruchomiono dwie
przychodnie przyszpitalne, cześć hotelową i centrum konferencyjne oraz Oddział Intensywnej Opieki Medycznej
wyposażony w specjalistyczne łóżka z pełnym monitoringiem funkcji życiowych i respiratorami, stanowiący bardzo
istotny element Szpitala, zwiększający zakres możliwych do wykonania świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów.
Otwarte zostały również apteka i restauracja.
Do końca lipca 2004 roku planowane jest zakończenie procesu wyposażania głównego bloku operacyjnego
(3 sale operacyjne, centralna sterylizacja i 8-łóżkowa sala pooperacyjna). Uruchomienie dużego bloku
operacyjnego spowoduje rozpoczęcie eksploatacji kolejnych oddziałów z salami chorych, które są już przygotowane
na przyjęcie pacjentów. We wrześniu 2004 roku planowane jest również rozpoczęcie pracy przez laboratorium
analityczne. W ostatniej kolejności uruchamiany będzie oddział kardiologii inwazyjnej.
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W efekcie Emitent jest przygotowany do świadczenia usług medycznych w zakresie:
• chirurgii naczyniowej i endowaskularnej,
• chirurgii ogólnej (w tym laparoskopii),
• urologii,
• neurochirurgii,
• laryngologii,
• ortopedii (artroskopii),
• chirurgii ręki,
• chirurgii onkologicznej,
• okulistyki,
• ginekologii,
• chirurgii plastycznej,
• chirurgii dzieci,
• kardiologii inwazyjnej,
• profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych,
• diagnostyki obrazowej (RTG i TK),
• diagnostyki specjalistycznej (w tym USG i próba wysiłkowa),
• konsultacji lekarzy specjalistów (przychodnie przyszpitalne),
• i innych.
Ponadto w budynku znajdują się również – apteka, stacja pogotowia, restauracja, zaplecze biurowe i pokoje
gościnne oraz laboratorium.
Szpital to nowoczesna placówka medyczna umożliwiająca realizację zarówno „masowych” jak i specjalistycznych
procedur medycznych.
Mając na uwadze maksymalizację stopnia wykorzystania posiadanego majątku oraz dywersyfikację źródeł
przychodów aktywność gospodarcza Emitenta została skoncentrowana obecnie w dwóch obszarach działalności
biznesowej:
• Usługi medyczne – realizowane przez Zakład Opieki Zdrowotnej Swissmed Centrum Zdrowia
(Operator Medyczny) obejmują:
a. kontynuację działalności lecznictwa otwartego w przychodniach w Gdańsku i Tczewie,
b. działalność konsultacyjną i diagnostyczną w przychodni przyszpitalnej przy ul. Wileńskiej,
c. wykonywanie zabiegów operacyjnych w zakresie wyżej opisanym,
d. hospitalizację i opiekę pooperacyjną,
e. świadczenie komplementarnych usług medycznych na rzecz innych zakładów Opieki Zdrowotnej
i lekarzy prowadzących prywatne praktyki lekarskie tj. znieczulanie do zabiegów, opieka nad
hospitalizowanymi pacjentami, asysta zabiegowa.
• Usługi wynajmu i zarządzania infrastrukturą oraz inne świadczone przez Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
Oddział w Gdańsku (Operator Infrastruktury) obejmują:
a. wynajem powierzchni Szpitala na potrzeby działalności towarzyszącej tj. apteka, restauracja, laboratorium,
centrum konferencyjne,
b. prowadzenie pokoi gościnnych dla pacjentów i ich rodzin,
c. wynajem gabinetów lekarskich, gabinetów zabiegowych, sali operacyjnej dla obcych ZOZ-ów i lekarzy
prowadzących indywidualne praktyki lekarskie.
Istotą przyjęcia tego typu modelu działalności gospodarczej przez Spółkę jest oddzielenie aktywności polegającej
na świadczeniu usług medycznych od działalności mającej na celu czerpanie pożytków z zarządzania i wykorzystania
infrastruktury medycznej, udostępnianej na warunkach komercyjnych, podmiotom działającym w sektorze usług
medycznych.
W konsekwencji daje to możliwość dywersyfikacji źródeł przychodów i wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom rynku,
zarówno prywatnego, jak i finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czy Towarzystwa Ubezpieczeniowe.
Należy zwrócić uwagę, że Spółka zastosowała odmienny od powszechnie przyjętego model biznesowy obsługi
rynku prywatnego. Przeważnie przychodnie konkurują o pacjentów prywatnych, zatrudniając dobrych specjalistów
do obsługi tej grupy klientów. Spółka z kolei stworzyła lekarzom bardzo dobre warunki wykonywania zawodu,
wynajmując im posiadaną infrastrukturę (gabinety konsultacyjne, sale zabiegowe) i świadcząc komplementarne
usługi medyczne. Ponieważ każdy z współpracujących lekarzy posiada już swój rynek, Spółka w sposób pośredni
obsługuje znacznie większą grupę pacjentów niż mogłaby to uczynić prowadząc bezpośrednią walkę konkurencyjną.
Mając na uwadze, że w procesie leczenia pacjent korzysta również z szeregu innych usług medycznych, dzięki
szerokiej ofercie usług medycznych oferowanych przez Emitenta staje się on z czasem również lojalnym pacjentem
Emitenta.
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Wartość sprzedaży w podziale na świadczone usługi (tys. zł)
30.06.2004*
OPERATOR MEDYCZNY
3.121
Przychodnie – Lecznictwo otwarte
2.044
a/ abonamenty
383
b/ prywatne porady specjalistyczne
52
c/ porady specjalistyczne finansowane przez NFZ
595
d/ podstawowa opieka zdrowotna NFZ
115
e/ usługi na rzecz ubezpieczycieli
97
f/ usługi na rzecz innych podmiotów
678
g/ usługi na rzecz współkorzystających
122
h/ inne usługi
2
Szpital – Lecznictwo zamknięte
1.078
a/ finansowane przez NFZ
519
b/ pacjenci prywatni
18
c/ współkorzystąjący (usługi pośrednie)
383
d/ Towarzystwa Ubezpieczeniowe i inni
158

2003*
4.505
3.113
751
1.032
409
152
145
545
0
79
1.392
1.105
152
0
135

2002
5.705
4.387
1.410
1.019
627
488
83
456
0
305
1.318
1.060
144
0
114

2001
4.650
4.411
887
. 040
1.179
493
59
712
0
42
239
221
13
0
5

OPERATOR INFRASTRUKTURY
a/ przychody z najmu
b/ przychody ze współkorzystania
c/ franchising
d/ inne
RAZEM

24
0
0
4
20
4.528

1
0
0
1
1
5.707

4
4
0
0
0
4.654

290
111
107
23
49
3.412

Źródło: Spółka, (*) Dane za rok 2004 od 12 grudnia 2003, dane za rok 2003 do 11 grudnia 2003

Struktura sprzedaży w podziale na świadczone usługi (%)
30.06.2004*
OPERATOR MEDYCZNY
91,5%
Przychodnie – Lecznictwo otwarte
59,9%
a/ abonamenty
11,2%
b/ prywatne porady specjalistyczne
1,5%
c/ porady specjalistyczne finansowane przez NFZ
17,4%
d/ podstawowa opieka zdrowotna NFZ
3,4%
e/ usługi na rzecz ubezpieczycieli
2,8%
f/ usługi na rzecz innych podmiotów
19,9%
g/ usługi na rzecz współkorzystających
3,6%
h/ inne usługi
0,1%
Szpital – Lecznictwo zamknięte
31,6%
a/ finansowane przez NFZ
15,2%
b/ pacjenci prywatni
0,5%
c/ współkorzystający (usługi pośrednie)
11,2%
d/ Towarzystwa Ubezpieczeniowe i inni
4,6%
0,0%
OPERATOR INFRASTRUKTURY
8,5%
a/ przychody z najmu
3,3%
b/ przychody ze współkorzystania
3,1%
c/ franchising
0,7%
d/ inne
1,4%
RAZEM
100,0%

2003*
99,5%
68,7%
16,6%
22,8%
9,0%
3,3%
3,2%
12,0%
0,0%
1,7%
30,7%
24,4%
3,4%
0,0%
3,0%
0,0%
0,5%
0,0%
0,0%
0,1%
0,4%
100,0%

2002
100,0%
76,9%
24,7%
17,9%
11,0%
8,5%
1,4%
8,0%
0,0%
5,3%
23,1%
18,6%
2,5%
0,0%
2,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

2001
99,9%
94,8%
19,1%
22,3%
25,3%
10,6%
1,3%
15,3%
0,0%
0,9%
5,1%
4,7%
0,3%
0,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

Źródło: Spółka, (*) Dane za rok 2004 od 12 grudnia 2003, dane za rok 2003 do 11 grudnia 2003
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2. INFORMACJE O OTOCZENIU W JAKIM PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ
EMITENTA
Spółka działa na rynku usług medycznych podlegającym wielu zmianom systemowym w ciągu ostatnich piętnastu
lat. W okresie pomiędzy 1989 rokiem a 1998 rokiem następowało powolne usamodzielnianie się publicznych
jednostek medycznych, poprzez przenoszenie funkcji właścicielskich ZOZ-ów na samorządy lokalne. W 1999 roku
wprowadzono reformę służby zdrowia, której podstawowymi założeniami było rozdzielenie funkcji prawodawcy,
płatnika i dostarczyciela usług medycznych. Równocześnie wprowadzenie kas chorych pozwoliło na zwiększenie
udziału w rynku prywatnych podmiotów świadczących usługi medyczne. W 2003 roku nastąpiła kolejna zmiana
w sposobie zorganizowania rynku medycznego w Polsce – 17 kas chorych zastąpił jeden, centralny Narodowy
Fundusz Zdrowia, zaś w obliczu bardzo dużej zapaści finansowej służby zdrowia wprowadzono mechanizm
stopniowego podnoszenia składki zdrowotnej. W obecnej chwili, z uwagi na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego
w sprawie NFZ, konieczne będą kolejne zmiany w sposobie zorganizowania i finansowania służby zdrowia w Polsce.
Podając za raportem z 2003 roku pt. „Rynek usług medycznych” (limitowana publikacja Agencji Dziennikarskiej
Raport, Warszawa), wartość rynku ochrony zdrowia w Polsce szacowana jest na ok. 50 mld zł. Ten sam raport
podaje szacunkowe wydatki na zdrowie w Polsce, na poziomie średnio ok. 7% PKB, co stawia Polskę niedaleko od
krajów OECD (ok. 8% PKB). Jednakże pod względem rocznych wydatków w przeliczeniu na osobę, Polska
plasuje się na ostatnich miejscach w Europie.
Najszybciej rozwijającym się sektorem usług medycznych jest sektor prywatny, głównie finansowany bezpośrednio
przez pacjentów. Motorem rozwoju prywatnej służby zdrowia jest fakt, że zapotrzebowanie na nowoczesne usługi
medyczne rośnie szybciej niż dochód narodowy, a ponieważ możliwość zwiększania wydatków publicznych na zdrowie
jest ograniczona, coraz większa część usług finansowana jest wprost z kieszeni pacjentów. Obecnie czynnikiem
generującym stale rosnący popyt na prywatne usługi zdrowotne jest słabość publicznej służby zdrowia, a elementem
ograniczającym korzystanie z takich świadczeń są szczupłe dochody wielu z potencjalnych pacjentów.
Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) nt. Opinii
o opiece zdrowotnej, opublikowanymi w styczniu 2004 roku, 58% Polaków jest niezadowolonych z opieki zdrowotnej
(wzrost o 11 punktów w stosunku do 2002 r.). Większość badanych (57%) uważa, że w ostatnim roku jakość
opieki zdrowotnej pogorszyła się. Jednocześnie podobnie jak w poprzednich latach w ocenie funkcjonowania
publicznej służby zdrowia przerażają opinie negatywne, z tym, że są one częstsze niż w 2002 r. (63% – wzrost o 7 punktów).
Ocenę publicznej służby zdrowia przez respondentów obrazuje poniższa tabela:
Jak oglnie ocenia Pan(i) obecne
funkcjonowanie publicznej
sułużby zdrowia w Polsce?
Zdecydowanie dobrze
Raczej dobrze
Raczej żle
Zdecydowanie żle
Trudno powiedzieć

XI
1996
2
26
36
31
5

Wskazanie respondentów według terminów badań
III
VI
I
X
XII
I
IX
1998 1999 2000 2000 2000 2001 2002
w procentach
2
2
1
1
1
1
1
39
24
15
24
17
23
34
42
44
41
43
42
35
39
10
22
38
23
34
37
17
7
8
5
9
6
5
8

XI
2003
2
26
42
21
9

* W latach 1996 i 1998 pytanie brzmiało: „ Jak Pan(i) ogólnie ocenia funlcjonowanie państwowej służby zdrowia
w Polsce?”
Źródło: CBOS
W okresie, który był przedmiotem badania 38% badanych korzystało z prywatnych usług medycznych, w tym 32%
badanych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. W tym okresie tylko 6% leczyło się wyłącznie prywatnie. Badani
korzystali głównie ze świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

78

5 swiss.qxd

8/27/04

3:37 PM

Page 79

Rozdział V – Dane o działalności Emitenta

Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych (V-X 2003)

Korzystający z usług tylko
w ramach ubezpieczenia

6%

47 %

Korzystający tylko z usług
prywatnych

15 %
Niekorzystający z usług
zdrowotnych

15 %
Korzystający z usług
prywatnych i w ramach
ubezpieczenia

Źródło: CBOS

2.1. Konkurencja i udział w rynku
Podmioty świadczące usługi medyczne można podzielić ze względu na:
• formę własności (publiczne i niepubliczne ZOZ-y, praktyki prywatne, spółdzielnie lekarskie, inne);
• sposób finansowania (NFZ, opłaty prywatne, polisy ubezpieczeniowe, abonamenty, model mieszany);
• specjalizację medyczną.
Stosując przedstawioną wyżej klasyfikację, Emitent jest prywatnym podmiotem świadczącym usługi medyczne,
korzystającym z mieszanego sposobu finansowania, nie posiadającym wąskiej specjalizacji.
Podając za ww. raportem – Rynek Usług Medycznych, wg stanu na sierpień 2003 roku w Polsce, w rejestrze
zakładów opieki zdrowotnej znajdowało się ponad 7 tys. placówek publicznych i blisko dwa razy więcej –
niepublicznych. W tym zestawieniu wśród placówek publicznych, jak i niepublicznych dominujący udział miały
przychodnie. Natomiast w województwie pomorskim funkcjonowało odpowiednio 246 placówek publicznych oraz
478 – niepublicznych. Równocześnie należy stwierdzić, że w Polsce istnieje około 800 wielooddziałowych szpitali
publicznych i zaledwie 50 ich prywatnych konkurentów.
W ramach rynku usług medycznych obsługiwanego przez podmioty prywatne wykształciło się kilkanaście
prywatnych centrów medycznych. Największe z nich to Medycyna Rodzinna, Lux-Med, Medicover, Centrum
Medyczne LIM, Enel Med oraz Promedis. Działalność tych podmiotów koncentruje się na tych segmentach rynku,
gdzie już obowiązują jasne regulacje prawne, a także tam, gdzie działalność publicznej służby zdrowia pozostawia
wiele do życzenia.
Obok ww. centrów medycznych funkcjonują prywatne szpitale. Większość z nich posiada ścisłą specjalizację. Są to
np. szpitale chirurgiczne, okulistyczne czy położnicze. Jednakże można wśród nich wskazać kilka wielooddziałowych
placówek. Są to np. Centrum Medyczne Damiana, EuroMediCare, Certus lub Korvita.
Na tle całego rynku medycznego w Polsce udział Spółki jest niewielki, zarówno pod względem przychodów, jak
i liczby łóżek. Wobec 50 mld zł stanowiących wartość rynku ochrony zdrowia w Polsce, przychody Emitenta za rok
2003 stanowią 0,009% tej kwoty. Podobnie jest w 1 kwartale roku 2004. Biorąc pod uwagę liczbę łóżek
szpitalnych, 72 łóżek, które może zaoferować Emitent stanowi odpowiednio 0,44% i 0,023% ogólnej liczby łóżek
szpitalnych w województwie pomorskim (16,5 tys. łóżek wg stanu na lipiec 2004r.) i ogólnej liczby łóżek w kraju
(317,8 tys. łóżek wg stanu na lipiec 2004 r.).
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3. GŁÓWNE RYNKI ZBYTU
3.1. Krajowe rynki zbytu
Spółka oferuje swoje usługi jedynie na rynku krajowym, zaś z uwagi na specyfikę swojej działalności – podstawowym
terenem, na którym jest obecna to województwo pomorskie. Nie wyklucza to jednak oferowania specjalistycznych
usług dla pacjentów z innych regionów kraju.

3.2. Zagraniczne rynki zbytu
Spółka nie prowadzi sprzedaży eksportowej. Dotychczas na terenie placówek Swissmed świadczone jednak były
usługi dla pacjentów zagranicznych ubezpieczonych w ramach umów opisanych w Rozdziale I pkt 1.4. W opinii
Emitenta integracja Polski z Unią Europejską sprzyjać będzie napływowi zagranicznych pacjentów do Szpitala.

4. SEZONOWOŚĆ PRODUKCJI I RYNKI ZBYTU
W analizowanym okresie czasu nie wystąpiła sezonowość sprzedaży Spółki. W każdym z analizowanych okresów
sprawozdawczych wielkości sprzedaży w poszczególnych kwartałach podlegały dużym wahaniom. Było to
konsekwencją zmian organizacyjnych Spółki będących konsekwencją kształtowania i wdrażania strategii jej rozwoju
– czyli budowania nowoczesnego podmiotu oferującego specjalistyczne usługi medyczne w oparciu o własne
i współpracujące placówki medyczne oraz Szpital.

Uwaga: Przychody ze sprzedaży w IV kwartale 2003 roku uwzględniają wartość grudniowych przychodów jedynie
za okres 1 grudnia – 11 grudnia 2003 roku.
Źródło: Spółka
Z uwagi na specyfikę działalności Spółki (świadczenie usług medycznych) nie utrzymuje ona znaczących zapasów.
Na dzień 31 grudnia 2001 roku zapasy praktycznie nie występowały, natomiast w kolejnych okresach sprawozdawczych,
tj. na koniec 2002 roku, na dzień 11 grudnia 2003 roku oraz na koniec pierwszego kwartału 2004 roku wielkość
zapasów utrzymywała się na poziomie ok. 150 tys. zł. Na koniec drugiego kwartału 2004 roku wartość zapasów
wzrosła do 362 tys. zł.

5. INFORMACJE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY
Na przestrzeni ostatnich trzech lat następowały zmiany w strukturze sprzedaży Spółki. Wynikały one przede wszystkim
ze zmian priorytetów w zakresie rynków docelowych. Zmiany na rynku usług medycznych dotyczące zasad finansowania
świadczeń medycznych ze środków publicznych (w tym także przekształcenia Kas Chorych w Narodowy Fundusz
Zdrowia) powodowały zmniejszenia atrakcyjności świadczenia usług w segmencie publicznym. Jednocześnie
realizowana strategia dywersyfikacji przychodów znalazła swoje odbicie w wartości i strukturze przychodów
z poszczególnych źródeł. Poziom wygenerowanych przychodów podlegał zmianie i po wzroście zanotowanym
w 2002 roku w porównaniu do 2001 roku, nastąpił jego spadek w 2003 roku. Było to konsekwencją zaprzestania
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świadczenia usług medycznych w placówkach poza Gdańskiem (Tczew i Gdynia) w efekcie analizy struktury źródeł
przychodów i kosztów funkcjonowania. Do czasu uruchomienia Szpitala główne źródło przychodów ze sprzedaży
stanowiła dla Spółki działalność Operatora Medycznego. W związku z tym, że przed końcem 2003 roku aktywność
Oddziału (Operatora Infrastruktury) koncentrowała się na działalności inwestycyjnej, przychody ze sprzedaży
generowane przez tę jednostkę organizacyjną były niewielkie (poniżej 1%) i nie miały większego wpływu na wyniki
finansowe Spółki jako całości. Oddawanie do użytku kolejnych części Szpitala powoduje sukcesywny wzrost
przychodów generowanych przez Operatora Infrastruktury.
Wartość sprzedaży w podziale na rodzaje działalności (tys. zł).
30.06.2004*
2003*
Operator Medyczny
3.121
4.505
Operator Infrastruktury
290
24
RAZEM
3.412
4.528

2002
5.705
1
5.707

2001
4.650
4
4.654

Źródło: Spółka, (*) Dane za rok 2004 od 12. grudnia 2003, dane za rok 2003 do 11. grudnia 2003
Struktura sprzedaży w podziale na rodzaje działalności (%).
30.06.2004*
Operator Medyczny
91%
Operator Infrastruktury
9%
RAZEM
100%

2003*
99%
1%
100%

2002
100%
0%
100%

2001
100%
0%
100%

Źródło: Spółka, (*) Dane za rok 2004 od 12. grudnia 2003, dane za rok 2003 do 11. grudnia 2003

6. ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA
Podstawowymi materiałami wykorzystywanymi przez Spółkę są produkty lecznicze i wyroby medyczne. Polityka
zakupów Spółki opiera się na stałej współpracy z kilkoma dostawcami poszczególnych materiałów. Z uwagi na fakt
występowania silnej konkurencji na rynku dystrybutorów produktów leczniczych i wyrobów medycznych, Emitent nie
ma problemów z pozyskaniem wszystkich koniecznych do prowadzenia swej działalności środków po konkurencyjnych
cenach. Spółka podjęła też kroki do podpisania umów o współpracy z kluczowymi dostawcami, co umożliwia
negocjację korzystniejszych rabatów cenowych i form płatności.
Najwięksi dostawcy Spółki w pierwszym półroczu 2004 roku, % udział odniesiono do ogółu kosztów.
Dostawca
Kraj
Miejscowość
Rodzaj produktu
% udziału
PGF Urtica
Polska
Wrocław
Produkty lecznicze (leki)
1,8
PGF
Polska
Gdańsk
Produkty lecznicze (leki)
0,7
CEZAL
Polska
Gdańsk
Wyroby medyczne (materiały opatrunkowe)
0,8
FARMPOL
Polska
Gdynia
Wyroby medyczne (materiały opatrunkowe)
0,5
Źródło: Spółka
Usługi zapewniające ciągłość pracy Spółki oraz warunkujące wysoki poziom usług wykonywanych przez Emitenta
są przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki znajdujące się na terenie Trójmiasta. W pierwszym półroczu
2004 roku były to:
1. Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Alberta, Gdańsk, Al. Jana Pawła II 50 – usługi w zakresie kontroli
mikrobiologicznej, sterylizacji materiałów opatrunkowych i narzędzi, badań histopatologicznych – co stanowi
7,8% kosztów ogółem.
2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, Akademickie Centrum Kliniczne Akademii Medycznej w Gdańsku,
Gdańsk, ul. Dębinki 7 – usługi w zakresie kontroli mikrobiologicznej oraz diagnostyki z wykorzystaniem
medycyny nuklearnej – co stanowi 2,6% kosztów ogółem.
3. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Mikołaja Kopernika, Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6 – usługi w zakresie
wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych – co stanowi 0,38% kosztów ogółem.
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7. UZALEŻNIENIE OD ODBIORCÓW LUB DOSTAWCÓW
7.1. Uzależnienie od dostawców materiałów
Spółka nie jest uzależniona od dostawców materiałów. Udział żadnego z dostawców nie jest większy niż 10%
kosztów ogółem Spółki. Rynek zaopatrzenia w materiały medyczne jest bardzo konkurencyjny, w związku z czym nie
istnieje ryzyko utraty źródeł zaopatrzenia.

7.2. Uzależnienie od dostawców usług
Spółka nie jest uzależniona od dostawców usług. Udział żadnego z dostawców nie jest większy niż 10% kosztów
ogółem Spółki. Należy jednak podkreślić, że w przypadku dostawców usług ilość alternatywnych podmiotów,
z którymi Emitent może współpracować jest ograniczona do szpitali zlokalizowanych w Gdańsku.
Emitent ogranicza tą zależność planując m. in. uruchomienie własnej sterylizacji w lipcu b. r.

7.3. Uzależnienie od odbiorców
Spółka nie jest uzależniona od odbiorców swoich produktów. Udział żadnego z odbiorców Spółki nie osiąga
wielkości 10% przychodów ze sprzedaży.
Jednakże należy zaznaczyć, że z uwagi na sposób zorganizowania finansowania działalności służby zdrowia
w Polsce znaczącym płatnikiem za świadczone usługi jest Narodowy Fundusz Zdrowia na mocy zawartego
kontraktu. Dotyczy to również Emitenta, którego 35% przychodów w roku 2003 i 39% przychodów w 1 kwartale
roku 2004 pochodziło ze sprzedaży usług finansowanych przez NFZ.
Innymi źródłami finansowania przychodów za świadczone przez Emitenta usługi są wpływy pochodzące od firm,
indywidualnych pacjentów oraz płatności dokonywane przez SOS International, Class Assistance, Euroalarm
i Eurocross, w ramach udzielania pomocy medycznej obcokrajowcom, których towarzystwa ubezpieczeniowe
korzystają z usług typu assistance ww. firm.

8. OPIS ZNACZĄCYCH UMÓW
Na dzień sporządzenia Prospektu, Emitent jest stroną 24 znaczących umów, w tym 10 polis ubezpieczeniowych.
Opisy umów zostały zawarte poniżej.

8.1. Umowy o udzielanie świadczeń medycznych zawarte z Narodowym
Funduszem Zdrowia
Umowy zawarte przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Swissmed Centrum Zdrowia z Narodowym
Funduszem Zdrowia zostały uznane za znaczące ze względu na ich łączną wartość, która przekracza 10%
wartości kapitałów własnych Emitenta.

8.1.1. Umowa nr 11/000102/POZ/2004 o udzielanie świadczeń zdrowotnych
– podstawowa opieka zdrowotna
Data zawarcia umowy:
31 grudnia 2003 r., zmieniona aneksem z dnia 19 kwietnia 2004 r.
Strony umowy:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Swissmed Centrum Zdrowia (Świadczeniodawca).
Narodowy Fundusz Zdrowia – Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku (Fundusz).
Przedmiot umowy:
Całodobowe i kompleksowe organizowanie oraz udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń w podstawowej
opiece zdrowotnej ('POZ').
Istotne warunki umowy:
Umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.
Szacunkowa wartość świadczeń wynikających z tej umowy w okresie jej obowiązywania wynosi 160.000 PLN.
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Świadczeniodawca zobowiązany jest do całodobowego i kompleksowego organizowania oraz udzielenia
świadczeń w ramach POZ. Uprawnionymi do świadczeń są ubezpieczeni w Funduszu znajdujący się na liście
ubezpieczonych. Świadczeniodawca jest również zobowiązany do udzielania (bezpłatnie) świadczeń
ubezpieczonym w Funduszu, znajdującym się poza listą ubezpieczonych Świadczeniodawcy na zasadach
określonych w opisywanej umowie.
Kwota zobowiązania Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu umowy jest sumą miesięcznych kwot stanowiących
iloczyn liczby ubezpieczonych objętych opieką przez Świadczeniodawcę w danym okresie sprawozdawczym
i stawek kapitacyjnych.
Integralną częścią umowy stanowią postanowienia ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Kary umowne:
Brak.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.

8.1.2. Umowa nr 11/000102/AOS-W/2004 o udzielanie świadczeń zdrowotnych
– ambulatoryjna opieka specjalistyczna
Data zawarcia umowy:
1 stycznia 2004 r., zmieniona aneksem z dnia 22 marca 2004 r.
Strony umowy:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Swissmed Centrum Zdrowia z siedzibą w Gdańsku (Świadczeniodawca).
Narodowy Fundusz Zdrowia – Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku (Fundusz).
Przedmiot umowy:
Całodobowe i kompleksowe organizowanie oraz udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń zdrowotnych
w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej szczegółowo określonej w umowie.
Istotne warunki umowy:
Umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.
Maksymalna wartość umowy wynosi 440.114,40 PLN.
Świadczeniodawca zobowiązany jest do całodobowego i kompleksowego organizowania oraz udzielenia
świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej szczegółowo określonych w umowie. Uprawnionymi do
świadczeń są ubezpieczeni w Funduszu znajdujący się na liście ubezpieczonych. Świadczeniodawca jest również
zobowiązany do udzielania (bezpłatnie) świadczeń ubezpieczonym w Funduszu, znajdującym się poza listą
ubezpieczonych Świadczeniodawcy na zasadach określonych w opisywanej umowie.
Świadczeniodawca udziela świadczeń na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionego
do kierowania na ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne.
Integralną częścią umowy stanowią postanowienia ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Kary umowne:
Brak.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.

8.1.3. Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych – leczenie szpitalne
Data zawarcia:
3 marca 2004 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku – Świadczeniodawca.
Narodowy Fundusz Zdrowia – Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku – Oddział Funduszu.
Przedmiot umowy:
Kompleksowe organizowanie i wykonywanie przez Świadczeniodawcę świadczeń zdrowotnych dla osób
ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, polegających na opiece szpitalnej.
Istotne postanowienia umowy:
W ramach opisywanej umowy Świadczeniodawca zobowiązany jest sfinansować wykonanie określonych świadczeń
medycznych, zgodnie z systemem finansowania ustalonym w ogólnych warunkach umów o udzielenie świadczeń
zdrowotnych. Koszty świadczenia obejmują, między innymi, koszty: hospitalizacji, badań diagnostycznych, wyrobów
medycznych i transportu sanitarnego. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy
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w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. wynosi maksymalnie 825.000 zł. Kwoty
zobowiązań Oddziału Funduszu w poszczególnych zakresach świadczeń określone zostały w załączniku do
umowy. Oddział Funduszu zobowiązany został również do sfinansowania świadczeń udzielonych ponad kwotę
określonych w umowie zobowiązań do wysokości kwoty maksymalnej o której mowa powyżej.
Świadczeniodawca dostarczy Oddziałowi Funduszu informacje o świadczeniach wykonanych w okresie od dnia
1 stycznia 2004 r. do dnia 30 kwietnia 2004 r., na tej podstawie strony ustalą następnie nową kwotę zobowiązania
Oddziału Funduszu na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. i sporządzą aneks do opisywanej
umowy.
Kary umowne:
Brak.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Umowa zawarta została na okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.
Kryteria uznania umowy za znaczącą:
Wartość umowy przekracza 10% łącznej wartości kapitałów własnych Emitenta.

8.1.4. Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych – ambulatoryjna
opieka specjalistyczna
Data zawarcia:
10 lutego 2004 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku jako Świadczeniodawca.
Narodowy Fundusz Zdrowia – Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku jako Oddział Funduszu.
Przedmiot umowy:
Kompleksowe organizowanie i wykonywanie przez Świadczeniodawcę świadczeń zdrowotnych dla osób ubezpieczonych
w Narodowym Funduszu Zdrowia, polegających na ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.
Istotne postanowienia umowy:
W ramach opisywanej umowy Świadczeniodawca zobowiązany jest sfinansować wykonanie określonych świadczeń
medycznych, zgodnie z systemem finansowania ustalonym w ogólnych warunkach umów o udzielenie świadczeń
zdrowotnych. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy w okresie od dnia 1 stycznia
2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. wynosi maksymalnie 1.479.375,50 zł. Kwoty zobowiązań Oddziału Funduszu
w poszczególnych zakresach świadczeń określone zostały w załączniku do umowy. Oddział Funduszu zobowiązany
został również do sfinansowania świadczeń udzielonych ponad kwotę określonych w umowie zobowiązań do
wysokości kwoty maksymalnej, o której mowa powyżej.
Kary umowne:
Brak.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Umowa zawarta została na okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.
Kryteria uznania umowy za znaczącą:
Wartość umowy przekracza 10% łącznej wartości kapitałów własnych Emitenta.

8.2. Umowy kupna – sprzedaży
Na dzień aktualizacji Prospektu Emitent jako kupujący jest stroną 6 znaczących umów kupna – sprzedaży opisanych poniżej.

8.2.1. Umowa sprzedaży
Data umowy:
23 grudnia 2003 r. zmieniona porozumieniem z dnia 18 maja 2004 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Odział w Gdańsku jako Kupujący.
Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED S.A. z siedzibą w Żywcu jako Sprzedający.
Przedmiot umowy:
Sprzedaż i dostawa przez Sprzedającego na rzecz Kupującego specjalistycznych łóżek i mebli szpitalnych wraz
z montażem i bezpłatnym przeszkoleniem personelu Kupującego.
Istotne postanowienia umowy:
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Całkowita wartość kontraktu brutto wynosi 1.228.844,44 PLN.
Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć sprzęt medyczny w dwóch etapach: (i) do dnia 10 stycznia 2004 r. – I etap;
oraz (ii) do dnia 25 stycznia 2004 r. – II etap. Na dzień sporządzenia Prospektu sprzęt, o którym mowa w umowie,
został dostarczony.
Zapłata przez Kupującego ma nastąpić przelewem na konto w następujących częściach: (i) 25% wartości brutto
I etapu tj. 92.901,08 PLN jako zadatek; (ii) pozostała do zapłaty należność zostanie zapłacona do 30 dni od
daty dostawy i otrzymania faktury wystawionej na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Zabezpieczeniem
wykonania umowy przez Kupującego tj. zapłaty pozostałej części należności za dostawy sprzętu medycznego
w kwocie 1.135.943,36 PLN do dnia 29 lutego 2004 r., jest oświadczenie Kupującego o poddaniu się egzekucji
w trybie art. 777 KPC z dnia 8 stycznia 2004 r. Umowa została w całości zrealizowana, dostarczony sprzęt
i wyposażenie medyczne są kompletne i nadają się do użytku. W związku ze zmianą charakteru jednego z oddziałów
zabiegowych, zaadoptowanego na przychodnię specjalistyczną, nastąpi zwrot pięciu łóżek szpitalnych. Na dzień
aktualizacji Prospektu zadłużenie z tytułu umowy wynosi 105.566,80 PLN – zapłata ma nastąpić do dnia 15 lipca
2004 r.
Do dnia 15 lipca 2004 r. Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej za
okres od dnia 19 kwietnia 2004 r. do dnia zapłaty.
Sprzedawca zastrzega sobie własność przedmiotu umowy, aż do momentu uiszczenia całej ceny sprzedaży.
Sprzedający udzielił Kupującemu 24 miesięcznej gwarancji na sprzęt medyczny oraz 12 miesięcy na materace.
Kary umowne:
W razie niewykonania lub nienależnego wykonania umowy z winy Sprzedającego, Sprzedający zobowiązuje się
zapłacić Kupującemu karę: (i) w wysokości 0,1% wartości umowy w przypadku zwłoki w dostawie towaru, za
każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia towaru przez
Kupującego, nie więcej jednak niż 10% wartości umowy; (ii) w wysokości 10% wartości umowy, w przypadku
odstąpienia od umowy z winy Sprzedającego. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę za: (i) zwłokę w odbiorze
towaru w wysokości 0,1% wartości umowy, za każdy dzień zwłoki nie więcej jednak niż 10% wartości umowy; (ii)
odstąpienie od umowy z winy Kupującego w wysokości 10 % wartości umowy. W razie nieuregulowania płatności
przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych. Strony
umowy będą mogły dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.
Warunek lub termin:
Umowa nie została zastrzeżona pod warunkiem lub terminem.
Kryterium uznania umowy za znaczącą:
wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

8.2.2. Umowa sprzedaży 31/JB/2003
Data zawarcia umowy:
29 października 2003 r., zmieniona aneksem z dnia 3 listopada 2003 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Oddział w Gdańsku jako Kupujący.
GETINGE POLAND Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie jako Sprzedający.
Przedmiot umowy:
Sprzedaż wytworzonych przez firmę szwedzką GETINGE nowych urządzeń, stanowiących wyposażenie podręcznej
sterylizatorni oraz pomieszczenia stacji uzdatniania wody.
Istotne warunki umowy:
Zgodnie z postanowieniami umowy cena netto kupowanych urządzeń wynosi 546.782 PLN, zaś cena brutto
wynosi 665.688,42 PLN. Własność urządzeń stanowiących przedmiot umowy przechodzi na własność Kupującego
po dokonaniu pełnej zapłaty wartości umowy. Zapłata ceny zakupu zostanie dokonana przez Kupującego
jednorazowo na podstawie wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu przekazania.
Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady urządzeń wygasają z upływem 24 miesięcy od daty przekazania urządzeń do
eksploatacji. Okres gwarancji na wszystkie urządzenia wynosi 24 miesiące od daty uruchomienia urządzeń. Okres
gwarancji na mechanizmy otwierania, zamykania i ryglowania drzwi sterylizatorów wynosi 10 lat do daty
przekazania sterylizatorów do eksploatacji, zaś okres gwarancji na komory sterylizatorów wynosi 25 lat.
Sprzedający gwarantuje w okresie minimum 15 lat od upływu okresu gwarancyjnego pełny zakres płatnej obsługi
serwisowej oraz dostępność części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. Żadna ze stron umowy nie może
zbyć na rzecz osoby trzeciej wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody drugiej strony wyrażonej na
piśmie pod rygorem nieważności.
Na dzień aktualizacji Prospektu nie podpisano końcowego protokołu odbiorczego. Zostanie to zrobione po
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rozpoczęciu działalności na bloku operacyjnym. Na dzień aktualizacji Prospektu nie rozpoczęto działalności na
bloku operacyjnym.
Kary umowne:
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu
karę umowną: (i) w wysokości 10% wartości netto umowy, jeżeli Kupujący odstąpi od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Sprzedający; (ii) w wysokości 0,1% wartości netto umowy za każdy dzień
opóźnienia w wykonaniu przez Sprzedającego obowiązków enumeratywnie wymienionych w umowie, jednak
łącznie w kwocie nie większej niż 10% ceny netto. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego kary umowne.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Kryteria uznania umowy za znaczącą:
Wartość umowy przekracza 10% łącznej wartości kapitałów własnych Emitenta.

8.2.3. Umowa kupna – sprzedaży mebli
Data zawarcia:
12 marca 2004 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku jako Kupujący.
Kinnarps Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie jako Sprzedający.
Przedmiot umowy:
Sprzedaż mebli biurowych wraz z dostawą i montażem u Kupującego.
Istotne postanowienia umowy:
Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia oraz zamontowania mebli zgodnych ze specyfikacją przedstawioną
w załączniku do niniejszej umowy.
Łączna wartość mebli w dniu podpisania umowy (zgodnie z cenami katalogowymi w walutach obcych) wynosi
w przybliżeniu 1.551.705,71 PLN.
Dostawa mebli odbędzie się partiami, zgodnie ze składanymi zamówieniami, przy czym zamówienie dotyczące
ostatniej partii zostanie złożone do dnia 31 maja 2004 r. Termin dostawy został ustalony na 6 – 8 tygodni od dnia
złożenia zamówienia.
Płatność za meble jest dokonywana w dwóch częściach: w postaci zadatku w wysokości 30 % wartości danej
partii płatnego w ciągu trzech dni od złożenia zamówienia oraz drugiej części (70%) płatnej w ciągu 60 dni od
daty wystawienia faktury na rachunek określony w umowie. Na mocy porozumienia stron z dnia 5 lipca 2004 r.
termin płatności 6 faktur został przedłużony do 20 sierpnia 2004 r. Zadatek nie zostanie zwrócony Kupującemu,
jeżeli zrezygnuje on z zakupu na 4 tygodnie przed spodziewanym terminem dostawy.
Wszelkie spory wynikające z opisywanej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie
Gospodarczej w Warszawie zgodnie z regulaminem tego sądu.
Umowa została w całości zrealizowana, dostarczone meble i wyposażenie są kompletne i nadają się do użytku. Na
dzień aktualizacji Prospektu zadłużenie z tytułu umowy wynosi 1.024.577,83 PLN.
Kary umowne:
Brak.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Kryteria uznania umowy za znaczącą:
Wartość umowy przekracza 10% łącznej wartości kapitałów własnych Emitenta.

8.2.4. Umowa nr PLGRY00112/2003
Data zawarcia:
17 września 2003 r., zmieniona aneksem z dnia 26 marca 2004 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (poprzednia forma prawna
Emitenta) jako Zamawiający.
Siemens Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie jako Dostawca.
Przedmiot umowy:
Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego do diagnostyki obrazowej.
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Istotne postanowienia umowy:
Specyfikacja przedmiotu umowy została zamieszczona w załączniku do umowy.
Wartość przedmiotu umowy (cena) wynosi równowartość w złotych polskich kwoty 1.019.026,40 euro. Cena
zawiera m. in. wszelkie opłaty graniczne, koszty transportu do siedziby Zamawiającego, montaż, uruchomienie,
ubezpieczenie do chwili montażu i szkolenie.
Płatność zostanie dokonana przelewem na konto określone w umowie w terminie 14 dni od daty podpisania
protokołu przekazania środków uzyskanych z emisji obligacji przygotowywanej przez Zamawiającego wraz z Larchmont
Finance S.A. oraz Capital Partners S.A., ale nie później niż w 21 dni od daty podpisania protokołu przekazania.
Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia urządzeń będących przedmiotem
umowy, oraz do jednokrotnego przeszkolenia personelu medycznego w terminach określonych w harmonogramie
załączonym do umowy.
Prawo własności przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z dniem dokonania ostatniej płatności.
Umowa została w całości zrealizowana, dostarczony sprzęt i wyposażenie są kompletne i nadają się do użytku.
Na dzień aktualizacji Prospektu zadłużenie podstawowe (bez ewentualnych odsetek wynosi) wynosi 3.130.540,00
PLN – zapłata ma nastąpić do dnia 30 września 2004 r.
Kary umowne:
Umowa przewiduje karę umowną w wysokości 0,15% (ale nie więcej niż 10%) wartości netto niedostarczonej części urządzeń za każdy dzień przekroczenia terminu dostawy określonego w harmonogramie stanowiącym załącznik
do opisywanej umowy.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Kryteria uznania umowy za znaczącą:
Wartość umowy przekracza 10% łącznej wartości kapitałów własnych Emitenta.

8.2.5. Umowa nr DPL/MR/144/03
Data zawarcia:
17 grudnia 2003 r., zmieniona aneksami z dnia 30 grudnia 2003 r., 20 kwietnia 2004 r., 20 lipca 2004 r. oraz
30 lipca 2004 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku jako Kupujący.
Draeger Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie jako Sprzedający.
Przedmiot umowy:
Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu anestezjologicznego.
Istotne postanowienia umowy:
Specyfikacja przedmiotu umowy została zamieszczona w załączniku do umowy.
Wartość przedmiotu umowy (cena) wynosi równowartość w złotych polskich kwoty 527.791,52 euro.
Płatność zostanie dokonana przelewem na konto określone w umowie w terminie 120 dni od daty podpisania
protokołu odbioru i wystawienia przez Sprzedającego faktury.
Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia urządzeń będących przedmiotem umowy oraz do przeszkolenia personelu medycznego w terminach określonych w harmonogramie załączonym do umowy.
Ostateczny termin dostawy przedmiotu umowy został określony na dzień 31 grudnia 2003 r.
Zabezpieczeniem wykonania postanowień umowy jest wystawiony przez Kupującego weksel in blanco. Weksel nie
określa daty płatności, może zostać opatrzony klauzulą 'bez protestu', a miejscem jego płatności jest siedziba
Sprzedającego. Ponadto Sprzedający tytułem zabezpieczenia wynikających z umowy obowiązków gwarancyjnych
względem Kupującego wystawi weksel in blanco w kwocie 10% wartości przedmiotu umowy ważny przez 3 lata od
daty podpisania protokołów instalacji i szkolenia.
Ponadto w aneksie z dnia 30 grudnia 2003 r. do opisywanej umowy strony zawarły umowę przechowania przedmiotu
umowy (zgodnie z załącznikiem do umowy). Na podstawie umowy przechowania Sprzedający zobowiązał się
nieodpłatnie przechować przedmiot umowy do dnia 15 lutego 2004 r. Kupujący jest uprawniony do odebrania
przedmiotu przechowania w każdym czasie.
Umowa została w całości zrealizowana, dostarczony sprzęt i wyposażenie medyczne są kompletne i nadają się do użytku.
Na dzień 30 lipca 2004 r. zadłużenie wynosi 2.545.774,41 zł – zapłata ma nastąpić do dnia 30 września 2004 r.
Z tytułu wydłużenia terminu płatności należności głównej, Kupujący zapłaci Sprzedającemu w terminie do
15 października 2004 r. odsetki umowne w wysokości stanowiącej równowartość różnic kursowych (wzrost
wartości euro), jednak nie mniej niż wysokość odsetek ustalonych przy zastosowaniu stopy procentowej równej 8% p. a. W przypadku
wystąpienia spadku wartości euro, wysokość odsetek zostanie ustalona przy zastosowaniu stopy procentowej 8% p. a.
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Kary umowne:
Brak.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Kryteria uznania umowy za znaczącą:
Wartość umowy przekracza 10% łącznej wartości kapitałów własnych Emitenta.

8.2.6. Umowa nr DPL/MR/147/03
Data zawarcia:
29 sierpnia 2003 r., zmieniona aneksami z dnia 20 kwietnia 2004 r. oraz 30 lipca 2004 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (poprzednia forma prawna
Emitenta) jako Kupujący.
Draeger Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie jako Sprzedający.
Przedmiot umowy:
Wykonanie instalacji wewnętrznych gazów medycznych w Szpitalu.
Istotne postanowienia umowy:
Szczegółowa specyfikacja robót będących przedmiotem umowy została zamieszczona w załączniku nr 1 do
opisywanej umowy.
Wartość przedmiotu umowy (cena) wynosi równowartość w złotych polskich kwoty 270.632,49 euro.
Płatność zostanie dokonana przelewem na konto określone w umowie w terminie 120 dni od daty podpisania
protokołu odbioru i wystawienia przez Sprzedającego faktury.
Dostawca jest zobowiązany do wykonania robót będących przedmiotem umowy w terminie określonym
w załączniku do opisywanej umowy.
Zabezpieczeniem wykonania postanowień umowy jest wystawiony przez Kupującego weksel in blanco. Weksel nie
określa daty płatności, może zostać opatrzony klauzulą 'bez protestu', a miejscem jego płatności jest siedziba
Sprzedającego. Ponadto Sprzedający tytułem zabezpieczenia wynikających z umowy obowiązków gwarancyjnych
względem Kupującego wystawi weksel in blanco w kwocie 10% wartości przedmiotu umowy ważny przez 3 lata od
daty podpisania protokołów instalacji i szkolenia.
Umowa została w całości zrealizowana, dostarczony sprzęt i wyposażenie medyczne są kompletne i nadają się do użytku.
Na dzień 30 lipca 2004 r. zadłużenie wynosi 1.343.594,08 zł – zapłata ma nastąpić do dnia 30 września 2004 r.
Z tytułu wydłużenia terminu płatności należności głównej, Kupujący zapłaci Sprzedającemu w terminie do
15 października 2004 r. odsetki umowne w wysokości stanowiącej równowartość różnic kursowych (wzrost
wartości euro), jednak nie mniej niż wysokość odsetek ustalonych przy zastosowaniu stopy procentowej równej
8% p. a. W przypadku wystąpienia spadku wartości euro, wysokość odsetek zostanie ustalona przy zastosowaniu
stopy procentowej 8% p. a.
Kary umowne:
Brak.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Kryteria uznania umowy za znaczącą:
Łączna wartość umów zawartych w Draeger Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w okresie ostatnich
12 miesięcy, licząc od dnia sporządzenia Prospektu, przekracza 10% łącznej wartości kapitałów własnych Emitenta.

8.3. Umowy budowlane
8.3.1. Umowa nr 01/09/SOP
Data zawarcia:
16 września 2003 r., zmieniona aneksem z dnia 18 grudnia 2003 r. oraz 4 marca 2004 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku jako Zamawiający.
ZALMED Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie jako Wykonawca.
Przedmiot umowy:
Wykonanie zespołu trzech sal operacyjnych i sali wybudzeń oraz zespołu bezpośrednio przyległych pomieszczeń
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wraz z salą do laparoskopii dla Szpitala oraz wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej i powykonawczej
dla robót będących przedmiotem umowy.
Istotne postanowienia umowy:
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji będącej przedmiotem umowy na podstawie
dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego oraz wskazanych w opisywanej umowie.
Szczegółowy harmonogram dotyczący robót będących przedmiotem umowy został zamieszczony w załączniku do
umowy. Harmonogram przewiduje zakończenie prac do dnia 15 marca 2004 r.
Wykonawca jest zobowiązany m. in. do zapewnienia protokolarnego przejęcia placu budowy, wskazania kierownika
budowy, wykonania robót będących przedmiotem umowy oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.
Zamawiający jest zobowiązany do m. in. protokolarnego przekazania placu budowy, zapewnienia odpowiednich
warunków na placu budowy określonych szczegółowo w opisywanej umowie oraz zapewnienia odpowiedniego
nadzoru inwestorskiego.
Za wykonanie przedmiotu umowy, do którego należy wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej i powykonawczej
dla robót określonych w umowie, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto stanowiącej
równowartość w PLN: (i) 5.650 euro netto za dokumentację dotyczącą projektów wykonawczych; (ii) 2.850 euro
netto za dokumentację dotyczącą projektów powykonawczych. Za wykonanie przedmiotu umowy, do którego
należy wykonanie zespołu trzech sal operacyjnych i sali wybudzeń oraz zespołu bezpośrednio przyległych pomieszczeń
wraz z salą do laparoskopii dla Szpitala, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto
stanowiącej równowartość w PLN 564.680,76 euro netto. Wskazane powyżej kwoty nie obejmują podatku VAT.
Wszelkie płatności z tytułu opisywanej umowy zostaną dokonane w PLN po kursie ustalonym w opisywanej
umowie. Wynagrodzenie Wykonawcy za dokumentację dotyczącą projektów wykonawczych, w wysokości
równowartości 5.650 euro oraz dokumentację dotyczącą projektów powykonawczych w wysokości 2.850 euro
należne będzie w dacie obustronnego podpisania protokołu przekazania dokumentacji i zapłacone w ciągu 14 dni
od daty dostarczenia faktury VAT Wykonawcy Zamawiającemu, z dołączonym protokołem przekazania dokumentacji.
Z tym, że wynagrodzenie za dokumentację dotyczącą projektów powykonawczych w wysokości 2.850 euro płatne
będzie w następujący sposób: (i) w terminie do dnia 31 grudnia 2003 r. Zamawiający zapłaci Wykonawcy
zaliczkę w wysokości równowartości w PLN kwoty 79.834,24 euro; (ii) w terminie do dnia 25 marca 2004 r.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości równowartości w PLN kwoty 382.346,52 euro; (iii) w terminie
do 9 czerwca 2003 r. Zamawiający zapłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości równowartości w PLN kwoty 25.625
euro; (iv) w terminie do 30 czerwca 2004 r. Zamawiający zapłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości równowartości
w PLN kwoty 25.625 euro; (v) pozostała część wynagrodzenia w kwocie stanowiącej równowartość w PLN 51.250
euro zostanie zapłacona w dniu obustronnego podpisania protokołu odbioru końcowego prac i będzie zapłacona
nie później niż do dnia 31 lipca 2004 r. Obie strony mają prawo do wypowiedzenia umowy lub jej części
w przypadku zawieszenia realizacji umowy na okres dłuższy niż 6 miesięcy z powodu wystąpienia 'siły wyższej'.
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku zawinionej zwłoki w realizacji robót przez
Wykonawcę o ponad 60 dni (zgodnie z harmonogramem określonym w umowie), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do zgodnego z umową wykonywania jej przedmiotu i wyznaczeniu w tym celu nie krótszego niż 30 dni
terminu, licząc od dnia doręczenia wezwania oraz po bezskutecznym upływie tego terminu. Wykonawca jest
uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku zawinionej zwłoki w terminowym dokonaniu należnych
płatności przez Zamawiającego, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do dokonania należnych płatności oraz
upłynięciu wyznaczonego w tym celu przez Zamawiającego 30 dniowego terminu. Ponadto, w przypadku zwłoki
przekraczającej o 15 dni termin płatności, Wykonawca jest uprawniony do jednostronnego wstrzymania robót do
czasu uzyskania płatności.
Umowa jest w trakcie realizacji. Na dzień aktualizacji Prospektu zadłużenie z tytułu umowy wynosi 429.584,26 PLN
– zapłata ma nastąpić do dnia 30 lipca 2004 r.
Kary umowne:
Umowa przewiduje następujące kary umowne: (i) karę w wysokości 10% wartości umowy płatną przez stronę
odstępującą od umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od drugiej strony (z wyłączeniem
siły wyższej zdefiniowanej w umowie), oraz (ii) karę w wysokości 0,05% ustalonego wynagrodzenia za każdy dzień
zwłoki (jednak nie więcej niż 10% wartości umowy) w przypadku zawinionego niedotrzymania przez Wykonawcę
końcowego terminu prac.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Kryteria uznania umowy za znaczącą:
Wartość umowy przekracza 10% łącznej wartości kapitałów własnych Emitenta.
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8.3.2. Umowa nr 0055/BU/2002/EL
Data zawarcia:
5 września 2003 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku jako Inwestor.
POLNORD S.A. z siedzibą w Gdańsku jako Wykonawca.
Przedmiot umowy:
Wykonanie robót instalacyjnych dotyczących Szpitala w zakresie sieci strukturalnej i teletechnicznej, systemu
przywoławczego i interkomowego, systemu telewizji kablowej i satelitarnej, systemu telewizji dozoru CCTV, systemu
kontroli dostępu i sygnalizacji napadu i włamania, videodomofonu oraz systemu automatyki HVAC.
Istotne postanowienia umowy:
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót określonych w umowie zgodnie z projektami technicznymi
przygotowanymi przez P. B. P GEL Sp. z o. o. oraz zgodnie z załącznikami do umowy. Ponadto Wykonawca
zobowiązany jest do opracowania i dostarczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca ma prawo do powierzenia realizacji poszczególnych robót wybranym przez siebie podwykonawcom.
Wartość przedmiotu umowy została ustalona w wysokości 1.234.200 PLN netto. Płatności na rzecz Wykonawcy
będą uregulowane w odroczonym terminie, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2004 r. Płatności będą
powiększone o odsetki z tytułu odroczenia płatności w wysokości 8% rocznie naliczone za okres od dnia wystawienia
faktury końcowej do dnia jej zapłaty.
Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 25 października 2003 r. Na dzień aktualizacji Prospektu
roboty zostały przyjęte z uwagami. Po sprawdzeniu działania wszelkich instalacji pod pełnym obciążeniem nastąpi
pełna realizacja umowy.
Na dzień aktualizacji Prospektu płatności nie zostały jeszcze dokonane.
Kary umowne:
Umowa przewiduje następujące kary umowne: (i) karę w wysokości 0,1% całkowitej kwoty wynagrodzenia (jednak
nie więcej niż 10%) za każdy dzień zawinionego opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy; oraz (ii) karę
w wysokości 0,1% całkowitej kwoty wynagrodzenia (jednak nie więcej niż 10%) za każdy dzień zawinionego opóźnienia
wynikłego z konieczności usunięcia usterek stwierdzonych w momencie odbioru lub w trakcie okresu gwarancyjnego.
Ponadto, Inwestor jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości 5% pozostałego do zapłaty
wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy przez strony z winy Inwestora. Strony zastrzegły w umowie
możliwość dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość ustalonych w umowie kar umownych.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Kryteria uznania umowy za znaczącą:
Wartość umowy przekracza 10% łącznej wartości kapitałów własnych Emitenta.

8.3.3. Umowa nr 0055/BU/2002
Data zawarcia:
22 czerwca 2002 r., zmieniona aneksem z dnia 24 czerwca 2002 r., 5 września 2003 r. oraz 7 października 2003 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku jako Inwestor.
POLNORD S.A. z siedzibą w Gdańsku jako Wykonawca.
Przedmiot umowy:
Budowa Szpitala.
Istotne postanowienia umowy:
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót określonych w umowie zgodnie z projektem budowlanym,
uzgodnioną z Wykonawcą dokumentacją projektową oraz standardami realizacyjnymi i technologicznymi określonymi
w załączniku do opisywanej umowy. Szczegółowy wykaz elementów i robót związanych z wykonaniem przedmiotu
umowy zawiera załącznik do opisywanej umowy. Wykonawca jest również zobowiązany do wykonania tymczasowych
obiektów zaplecza placu budowy, tymczasowych dróg dojazdowych oraz innych robót, szczegółowo określonych
w załącznikach do opisywanej umowy. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i dostarczenia
Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej. Umowa określa też inne czynności lub usługi, które mają
być wykonane przez Wykonawcę w ramach ustalonego przez strony wynagrodzenia.
Wykonawca ma prawo do powierzenia realizacji poszczególnych robót wybranym przez siebie podwykonawcom.
Wykonawca jest też zobowiązany do zawarcia odpowiednich polis ubezpieczeniowych pokrywających wartość
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przedmiotu umowy, jak również zawrzeć odpowiednie ubezpieczenia majątkowe oraz ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej określone w opisywanej umowie.
Wartość przedmiotu umowy została ustalona w wysokości 19.789.817 PLN brutto. Płatność za przedmiot umowy
będzie następować zgodnie z: (i) wystawianymi co miesiąc fakturami częściowymi w terminie 21 dni od ich
wystawienia przelewem oraz (ii) fakturą końcową (wystawioną po ostatecznym odbiorze robót) w terminie 28 dni
od jej wystawienia. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonania przelewu należności z tytułu opisywanej umowy.
Strony ustaliły, iż wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 12 miesięcy zgodnie z harmonogramem stanowiącym
załącznik do opisywanej umowy. Orientacyjna data rozpoczęcia robót została ustalona na dzień 15 lipca 2002 r.
Zabezpieczeniem wykonania umowy jest kaucja wnoszona przez Wykonawcę w wysokości 1.200.000 PLN. Po
zakończeniu robót wskazana powyżej kaucja zostanie zamieniona na kaucję gwarancyjną obowiązującą przez
okres 24 miesięcy. Po upływie tego okresu kaucja zostanie zwrócona Wykonawcy wraz z odsetkami za okres od
dnia wniesienia kaucji do dnia zwrotu kaucji gwarancyjnej.
Ponadto strony, w drodze aneksu z dnia 24 czerwca 2002 r. ustaliły, iż z należności za osiem ostatnich miesięcy
prowadzenia budowy Wykonawca przekaże Inwestorowi kwoty w wysokości po 100.000 PLN z każdej faktury,
łącznie do wysokości 800.000 PLN na poczet kaucji gwarancyjnej.
Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli: (i) zwłoka w zapłacie faktur przekroczy 30 dni; (ii) Inwestor zgłosi
wniosek o upadłość, wszczęcie postępowania układowego lub likwidację firmy; (iii) Inwestor odmówi bez uzasadnionych
przyczyn odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego oraz (iv) Inwestor zawiadomi Wykonawcę, że wobec
zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie jest w stanie wywiązać się z zobowiązań wynikających z umowy.
Inwestor może odstąpić od umowy jeżeli: (i) Wykonawca nie rozpoczął robót, pomimo spełnienia warunków
określonych w umowie; (ii) podjęto postępowanie upadłościowe w stosunku do Wykonawcy oraz (iii) Wykonawca
zawiadomi Inwestora, że wobec zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie jest w stanie wywiązać się
z zobowiązań wynikających z umowy.
Na dzień aktualizacji Prospektu zobowiązanie wynosi 2.406.071,20 PLN.
Kary umowne:
Umowa przewiduje następujące kary umowne: (i) karę w wysokości 0,1% całkowitej kwoty wynagrodzenia (jednak
nie więcej niż 10%) za każdy dzień zawinionego opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy oraz (ii) karę
w wysokości 0,1% całkowitej kwoty wynagrodzenia (jednak nie więcej niż 10%) za każdy dzień zawinionego
opóźnienia wynikłego z konieczności usunięcia usterek stwierdzonych w momencie odbioru lub w trakcie okresu
gwarancyjnego.
Ponadto, Inwestor jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości 5% pozostałego do zapłaty
wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy przez strony z winy Inwestora. Strony zastrzegły w umowie
możliwość dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość ustalonych w umowie kar umownych.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Kryteria uznania umowy za znaczącą:
Wartość umowy przekracza 10% łącznej wartości kapitałów własnych Emitenta.

8.4. Umowy zastawu
Na dzień aktualizacji Prospektu w rejestrze zastawów dokonano następujących wpisów zastawów rejestrowych
ustanowionych na mieniu będącym własnością Emitenta:
Nr pozycji
Data wpisu
Zastawnik
Zastawca
Przedmiot
Najwyższa
rejestru
zastawu
kwota
zabezpieczenia
1033790
27.01.2004
Kredyt Bank S.A.
Swissmed
mienie
22.500.000 PLN
w Warszawie
Centrum
ruchome
III Oddział
Zdrowia S.A.
przedsiębiorstwa
w Gdańsku
Swissmed
Centrum
Zdrowia S.A.
942921
30.10.2002
Kredyt Bank S.A.
Swissmed
mienie
1.079.240,04 PLN
zmieniona
III Oddział
Centrum
ruchome
(wcześniej
w dniu
w Gdańsku
Zdrowia S.A.
przedsiębiorstwa 31.920.000 PLN)
24.02.2004
Swissmed
Centrum
Zdrowia S.A.
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Opisy umów, na podstawie których ustanowiono zastawy rejestrowe na mieniu Emitenta, zostały przedstawione poniżej.
W dniu 15 stycznia 2004 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie ustanowienia
zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarczą, będących mieniem
przedsiębiorstwa Emitenta, na rzecz Obligatariuszy, w których imieniu działa administrator zastawu, w celu
zabezpieczenie wierzytelności z tytułu emisji Obligacji zamiennych na Akcje Serii B Emitenta, wyemitowanych na
podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 stycznia 2004 r.,
zmienionej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lipca 2004 r. Zastaw zabezpiecza
rzeczone wierzytelności do kwoty 22.500.000 PLN. Zaspokojenie z przedmiotu zastawu, według wyboru
administratora zastawu działającego na rachunek posiadaczy Obligacji, może nastąpić w drodze: (i) sądowego
postępowania egzekucyjnego; (ii) przejęcia na własność przedmiotu zastawu w trybie określonym w art. 22 i 23
Ustawy o Zastawie Rejestrowym; (iii) sprzedaży przedmiotu zastawu w trybie określonym w art. 24 Ustawy
o Zastawie Rejestrowym; (iv) wyznaczenia zarządcy, którym będzie osoba fizyczna posiadająca kwalifikacje
zawodowe w dziedzinie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, w celu zaspokojenia zabezpieczonych
wierzytelności Obligatariuszy z dochodu jaki przynosić będzie przedsiębiorstwo Emitenta; (v) wydzierżawienia
osobie trzeciej przedsiębiorstwa Emitenta, w celu zaspokojenia zabezpieczonych wierzytelności Obligatariuszy
z czynszu dzierżawnego. Zastaw rejestrowy został wpisany do rejestru zastawów pod pozycją 1033790, na mocy
postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku XIII Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów wydanego w dniu 27
stycznia 2004 r. W dniu 20 stycznia 2004 r. Emitent zawarł z Kredyt Bankiem S.A. III Oddział w Gdańsku umowę
w sprawie ustanowienia administratora zastawu, zmienioną aneksem z dnia 28 kwietnia 2004 r. Kredyt Bank S.A.
III Oddział w Gdańsku na mocy tej umowy został ustanowiony administratorem zastawu ustanowionego w celu
zabezpieczenia wierzytelności Obligatariuszy z tytułu wyemitowanych Obligacji. Z tytułu pełnienia obowiązków
wynikających z opisywanej umowy administrator zastawu będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości
2.000 PLN kwartalnie. Na mocy umowy Emitent zobowiązał się, iż przedmiot zastawu będzie znajdował się
w stanie umożliwiającym zaspokojenie Obligatariuszy z przedmiotu zastawu oraz, że nie ustanowi, ani nie zezwoli
na ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia prawem rzeczowym lub innym prawem osoby trzeciej w odniesieniu do
jakichkolwiek elementów przedmiotu zastawu.

8.4.1. Umowa zastawu rejestrowego na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa
Data zawarcia:
4 września 2002 r., zmieniona aneksem z dnia 2 lutego 2004 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (poprzednia forma prawna Emitenta) jako Zastawca.
Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jako Zastawnik.
Przedmiot umowy:
Ustanowienie zastawu rejestrowego na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa do łącznej wysokości 1.079.240,04
PLN tytułem zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z umowy kredytowej (nr G3/I/DN/023/02) z dnia
4 września 2002 r. opisanej w pkt. 15.1 poniżej. Zastaw rejestrowy został wpisany do rejestru zastawów pod
pozycją 942921.
Istotne postanowienia umowy:
Przedmiot zastawu ma charakter zbioru rzeczy ruchomych stanowiących całość mienia ruchomego przedsiębiorstwa
znajdującego się w obiektach Zastawcy w Gdańsku przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 5. Wartość przedmiotu
zastawu wg bilansu łącznego Zastawcy sporządzonego na dzień 31 grudnia 2001 r. wynosi 1.079.240,04 PLN.
Zastawca zobowiązał się, iż przed wygaśnięciem zastawu nie dokona zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu.
Umowa dopuszcza również wykorzystywanie przedmiotu zastawu do działalności produkcyjnej, pod warunkiem
równoczesnego zastąpienia rzeczy zużytych do produkcji rzeczami tego samego rodzaju, ilości i jakości.
Przedmiot zastawu jest ubezpieczony w Cigna STU S.A. w zakresie ubezpieczenia mienia od szkód spowodowanych
żywiołami oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku. Przedmiotowe polisy ubezpieczeniowe zostały opisane
w punkcie poświęconym umowom ubezpieczeniowym poniżej.
Umowa zastawu rejestrowego przewiduje możliwość dochodzenia przez Zastawnika zaspokojenia wymagalnej
wierzytelności: (i) w trybie przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym; (ii) przez przejęcie przedmiotu
zastawu na własność oraz (iii) przez sprzedaż przedmiotu zastawu w drodze przetargu publicznego, przeprowadzonego
przez komornika lub notariusza.
Kary umowne:
Brak.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
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Kryteria uznania umowy za znaczącą:
Wartość umowy przekracza 10% łącznej wartości kapitałów własnych Emitenta.

8.5. Umowy ubezpieczenia
Umowy ubezpieczenia zawarte przez Emitenta z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A.
oddział w Gdańsku zostały uznane za znaczące ze względu na ich łączną wartość, która przekracza 10% wartości
kapitałów własnych Emitenta.

8.5.1. Polisa seria A nr 286034
Data zawarcia umowy:
11 marca 2004 r., zmieniona aneksem z dnia 18 czerwca. 2004 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Oddział w Gdańsku oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU
S.A. odział w Gdańsku jako 'Ubezpieczyciel'.
Przedmiot umowy i jej istotne postanowienia:
Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych zatwierdzone uchwałą nr
70/2003 zarządu Ubezpieczyciela. W przypadku sprzętu elektronicznego stacjonarnego wyłączone zostało ryzyko
powodzi. Miejsce ubezpieczenia Gdańsk ul. Wileńska 44. Suma ubezpieczenia wynosi 6.942.594,34 PLN.
Roczna składka ubezpieczeniowa wynosi 25.412 PLN.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Termin ubezpieczenia od dnia 12 marca 2004 r. do dnia 11 marca 2005 r.

8.5.2. Polisa seria SZ nr 102368
Data zawarcia umowy:
2 lutego 2004 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Oddział w Gdańsku oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU
S.A. odział w Gdańsku jako 'Ubezpieczyciel'.
Przedmiot umowy i jej istotne postanowienia:
Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia dotyczące oszklenia
w budynkach i lokalach handlowych, produkcyjnych, użyteczności publicznej i biurowych. Miejsce ubezpieczenia
Gdańsk ul. Wileńska 44. Suma ubezpieczenia wynosi 20.000 PLN. Roczna składka ubezpieczeniowa wynosi
832 PLN.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Termin ubezpieczenia od dnia 3 lutego 2004 r. do dnia 2 lutego 2005 r.

8.5.3. Polisa seria FP nr 123965
Data zawarcia umowy:
2 lutego 2004 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Oddział w Gdańsku oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU
S.A. Odział w Gdańsku jako 'Ubezpieczyciel'.
Przedmiot umowy i jej istotne postanowienia:
Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Przedmiotem ubezpieczenia
są budynki oraz środki trwałe z wyłączeniem ryzyka powodzi. Miejsce ubezpieczenia Gdańsk ul. Wileńska 44. Suma
ubezpieczenia wynosi 27.900.000 PLN. Prawa z niniejszej polisy zostały przeniesione na Kredyt Bank S.A.
III Oddział w Gdańsku na mocy umowy cesji z dnia 30 czerwca 2004 r. zawartej z Emitentem w celu zabezpieczenia
kredytu opisanego w pkt. 15.1 poniżej. Roczna składka ubezpieczeniowa wynosi 13.939 PLN.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Termin ubezpieczenia od dnia 3 lutego 2004 r. do dnia 2 lutego 2005 r.
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8.5.4. Polisa seria KR nr 117845
Data zawarcia umowy:
2 lutego 2004 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Oddział w Gdańsku oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU
S.A. Odział w Gdańsku jako „Ubezpieczyciel”.
Przedmiot umowy i jej istotne postanowienia:
Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie wyposażenia od kradzieży z włamaniem. Miejsce ubezpieczenia Gdańsk
ul. Wileńska 44. Suma ubezpieczenia wynosi 1.000.000 PLN. Roczna składka ubezpieczeniowa wynosi 8.208 PLN.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Termin ubezpieczenia od dnia 3 lutego 2004 r. do dnia 2 lutego 2005 r.

8.5.5. Polisa seria SZ nr 102371
Data zawarcia umowy:
2 lutego 2004 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. Odział w Gdańsku
jako „Ubezpieczyciel”.
Przedmiot umowy i jej istotne postanowienia:
Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia dotyczące oszklenia
w budynkach i lokalach biurowych. Miejsce ubezpieczenia Gdańsk ul. M. Skłodowskiej – Curie 5. Suma ubezpieczenia
wynosi 5.000 PLN. Prawa z niniejszej polisy zostały przeniesione na Kredyt Bank S.A. III Oddział w Gdańsku na
mocy umowy cesji z dnia 1 marca 2004 r. zawartej z Emitentem w celu zabezpieczenia kredytu opisanego w pkt.
15.1 poniżej. Roczna składka ubezpieczeniowa wynosi 208 PLN.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Termin ubezpieczenia od dnia 3 lutego 2004 r. do dnia 2 lutego 2005 r.

8.5.6. Polisa seria A nr 275139
Data zawarcia umowy:
2 lutego 2004 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. Odział
w Gdańsku jako „Ubezpieczyciel”.
Przedmiot umowy i jej istotne postanowienia:
Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz aparatu USG od szkód materialnych,
zatwierdzone uchwałą nr 70/2003 zarządu Ubezpieczyciela, z dnia 23 grudnia 2003 r. W przypadku sprzętu
elektronicznego stacjonarnego wyłączone zostało ryzyko powodzi. Suma ubezpieczenia wynosi 131.200 PLN.
Roczna składka ubezpieczeniowa wynosi 1.970 PLN.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Termin ubezpieczenia od dnia 3 lutego 2004 r. do dnia 2 lutego 2005 r.

8.5.7. Polisa seria FP nr 123966
Data zawarcia umowy:
2 lutego 2004 r. zmieniona aneksem z dnia 18 czerwca 2004 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. Oddział
w Gdańsku jako Ubezpieczyciel.
Przedmiot umowy i jej istotne postanowienia:
Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Przedmiotem ubezpieczenia
są budynki (wyłączone ryzyko powodzi), środki trwałe (wyłączone ryzyko powodzi), mienie osobiste pracowników
(wyłączone ryzyko powodzi), gotówka i papiery wartościowe (wyłączone ryzyko powodzi) oraz nakłady inwestycyjne
i adaptacyjne (wyłączone ryzyko powodzi). Miejsce ubezpieczenia Gdańsk ul. M. Skłodowskiej – Curie 5. Suma
ubezpieczenia wynosi 4.625.200,95 PLN. Prawa z niniejszej polisy zostały przeniesione na Kredyt Bank S.A. III
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Oddział w Gdańsku, na mocy umowy cesji z dnia 1 marca 2004 r., zawartej z Emitentem w celu zabezpieczenia
kredytu opisanego w pkt. 15.1 poniżej. Roczna składka ubezpieczenia wynosi 3.766 PLN.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Termin ubezpieczenia od dnia 3 lutego 2004 r. do dnia 2 lutego 2005 r.

8.5.8. Polisa seria KR nr 117844
Data zawarcia umowy:
2 lutego 2004 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. Odział
w Gdańsku jako „Ubezpieczyciel”.
Przedmiot umowy i jej istotne postanowienia:
Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. Przedmiotem ubezpieczania
jest wyposażenie, urządzenia oraz gotówka. Miejsce ubezpieczenia Gdańsk ul. M. Skłodowskiej – Curie 5. Suma
ubezpieczenia wynosi 261.000 PLN. Prawa z niniejszej polisy zostały przeniesione na Kredyt Bank S.A. III Oddział
w Gdańsku, na mocy umowy cesji z dnia 1 marca 2004 r., zawartej z Emitentem w celu zabezpieczenia spłaty
kredytu opisanego w pkt. 15.1 poniżej. Roczna składka ubezpieczeniowa wynosi 2.486 PLN.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Termin ubezpieczenia od dnia 3 lutego 2004 r. do dnia 2 lutego 2005 r.

8.5.9. Polisa seria A nr 247071
Data zawarcia umowy:
11 czerwca 2003 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. Odział w Gdańsku
jako 'Ubezpieczyciel'.
Przedmiot umowy i jej istotne postanowienia:
Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Swissmed Centrum Zdrowia przyjmującego zamówienia na świadczenia zdrowotne. Suma ubezpieczenia wynosi
300.000 PLN.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Termin ubezpieczenia od dnia 19 czerwca 2003 r. do dnia 18 czerwca 2004 r. Na dzień aktualizacji Prospektu
polisa wygasła.

8.5.10. Polisa seria A nr 295548
Data zawarcia umowy:
15 czerwca 2004 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. Odział w Gdańsku
jako 'Ubezpieczyciel'.
Przedmiot umowy i jej istotne postanowienia:
Przedmiotem umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Swissmed Centrum Zdrowia przyjmującego zamówienia na świadczenia zdrowotne. Suma
ubezpieczenia wynosi 300.000 PLN. Roczna składka ubezpieczeniowa wynosi 2.700 PLN.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Termin ubezpieczenia od dnia 19 czerwca 2004 r. do dnia 18 czerwca 2005 r.
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8.5.11. Polisa seria A nr 257349
Data zawarcia umowy:
2 października 2003 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. Odział w Gdańsku
jako 'Ubezpieczyciel'.
Przedmiot umowy i jej istotne postanowienia:
Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy, najemcy nieruchomości
i podwykonawców. Miejsce ubezpieczenia Gdańsk ul. M. Skłodowskiej – Curie 5, ul. Szeroka 121/122, Tczew
ul. Kościuszki 11, Gdańsk Al. Zwycięstwa 80, Tczew ul. Rokicka 16. Suma ubezpieczenia wynosi 500.000 PLN.
Roczna składka ubezpieczeniowa wynosi 13.128 PLN. na dzień aktualizacji Prospektu Emitent wystąpił do
Ubezpieczyciela o rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o nową lokalizację ul. Wileńska 44 Gdańsk.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Termin ubezpieczenia od dnia 3 października 2003 r. do dnia 2 października 2004 r.

9. OPIS ISTOTNYCH UMÓW
Na dzień aktualizacji Prospektu Emitent jest stroną 23 umów istotnych dla jego działalności oraz 36 istotnych umów
operacyjnych (opis przykładowej umowy operacyjnej znajduje się w pkt. 9.3 poniżej). Niniejsze umowy są umowami
istotnymi dla działalności Emitenta ze względu na swój charakter oraz przedmiot umowy.

9.1. Umowy franchisingu
9.1.1. Umowa Franchisingu model SUP (Subkontraktowane Usługi
Podstawowe)
Data zawarcia:
31 marca 2003 r., zmieniona aneksem z dnia 29 marca 2004 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia Spółka z o. o. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Gdańsku jako Franchisingodawca.
Pani Maria Teresa Noworolska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Prywatne Gabinety Lekarskie
Maria Teresa Noworolska z siedzibą w Tczewie jako Franchisingobiorca.
Przedmiot umowy:
Określenie zasad współpracy w ramach systemu franchisingowego określanego jako Swissmed Franchising System
(SFS) oraz określenie uprawnień Franchisingobiorcy do korzystania z know-how, tajemnic handlowych, znaku
towarowego i innych praw i usług wchodzących w skład tzw. pakietu franchisingowego.
Istotne postanowienia umowy:
Pakiet franchisingowy obejmuje tzw. (i) podstawowy portfel usług, w skład którego wchodzą: prawo do korzystania
ze znaku towarowego Swissmed Centrum Zdrowia (zgłoszonego w Polskim Urzędzie Patentowym pod nr
Z 238938), wzorów druków (skierowania i zlecenia) i materiałów reklamowych, wyników analiz rynku i opracowanych
strategii marketingowych Franchisingodawcy oraz (ii) pakiet usług dodatkowych, w skład którego wchodzą:
okresowy najem sprzętu i infrastruktury Swissmed Centrum Zdrowia, pośrednictwo finansowe w pozyskiwaniu
zewnętrznych źródeł finansowania przez Franchisingobiorcę, organizację konferencji, warsztatów i szkoleń
w zakresie SFS, korzystanie ze wspólnej dla użytkowników SFS witryny internetowej.
Umowa przewiduje, że za korzystanie z podstawowego portfela usług Franchisingobiorca uiszcza stałą miesięczną
opłatę franchisingową ustaloną na podstawie liczby świadczeń medycznych udzielonych w danym miesiącu
i zryczałtowanej stawki równej 0,41 zł netto za każde świadczenie powiększoną o podatek VAT. Opłata ta płatna
jest z dołu do 10 dnia każdego następnego miesiąca.
Na dzień aktualizacji Prospektu szacunkowa wartość świadczeń wynikających z umowy w okresie 12 miesięcy
wynosi około 4.800 zł.
Warunki korzystania przez Franchisingobiorcę z pakietu usług dodatkowych uregulowane zostaną odrębnymi umowami.
Umowa zezwala na wykorzystywanie znaku towarowego Franchisingodawcy pod warunkiem, że wszelkie materiały,
na których zostanie on umieszczony, zostaną dostosowane do wzorów dostarczonych przez Franchisingodawcę.
Franchisingobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad SFS opisanych w podręczniku operacyjnym.
Strony pozostają odrębnymi przedsiębiorcami, prowadzącymi działalność na własne ryzyko i rachunek.
96

5 swiss.qxd

8/27/04

3:37 PM

Page 97

Rozdział V – Dane o działalności Emitenta

W konsekwencji Franchisingobiorca nie może występować jako przedstawiciel, czy pracownik Franchisingodawcy
a wobec osób trzecich posługiwać się będzie nazwą Swissmed Centrum Zdrowia Prywatne Gabinety Lekarskie
Maria Noworolska. Franchisingodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania
Franchisingobiorcy. Obie strony zobowiązały się do powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej.
Umowa przewiduje prawo Franchisingobiorcy do udzielania sublicencji podmiotom współpracującym w zakresie SFS.
Kary umowne:
W wypadku jednostronnego zerwania umowy każda ze stron zobowiązana jest do zapłaty kary umownej w wysokości
przewidywanych przychodów za wyznaczony okres obowiązywania umowy.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Brak.

9.1.2. Umowa Franchisingu
Data zawarcia:
17 marca 2004 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Gdańsku jako Franchisingodawca.
Medi – Trans Dariusz Helios z siedzibą w Tczewie jako Franchisingobiorca.
Przedmiot umowy:
Określenie zasad współpracy w ramach systemu franchisingowego określanego jako Swissmed Franchising System
(SFS) oraz określenie uprawnień Franchisingobiorcy do korzystania z know-how, tajemnic handlowych, znaku
towarowego i innych praw i usług wchodzących w skład tzw. pakietu franchisingowego.
Istotne postanowienia umowy:
Pakiet franchisingowy obejmuje prawo do korzystania ze znaku towarowego 'Swissmed Centrum Zdrowia' (zgłoszonego
w Polskim Urzędzie Patentowym pod nr Z 238938), wzorów druków (skierowania i zlecenia) i materiałów reklamowych,
wyników analiz rynku i opracowanych kampanii promocyjnych Franchisingodawcy oraz korzystanie ze wspólnej dla
użytkowników SFS witryny internetowej.
Umowa przewiduje, że za korzystanie z usług i praw opisanych powyżej Franchisingobiorca uiszcza stałą miesięczną
opłatę franchisingową w wysokości 400 złotych powiększoną o podatek VAT. Opłata ta płatna jest z dołu do
10-tego dnia każdego następnego miesiąca.
Umowa zezwala na wykorzystywanie znaku towarowego Franchisingodawcy pod warunkiem, że wszelkie materiały,
na których zostanie on umieszczony, zostaną dostosowane do wzorów dostarczonych przez Franchisingodawcę.
Franchisingobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad SFS opisanych w tzw. podręczniku operacyjnym.
Zgodnie z postanowieniami umowy strony pozostają odrębnymi przedsiębiorcami, prowadzącymi działalność na
własne ryzyko i rachunek. W konsekwencji Franchisingobiorca nie może zawierać umów lub składać oświadczeń
woli w imieniu Franchisingodawcy, a wobec osób trzecich posługiwać się będzie nazwą Swissmed Pogotowie
Medyczne. Franchisingobiorca jest odpowiedzialny wobec Fanchisingodawcy oraz osób trzecich za działania lub
zaniechania swojego personelu. Franchisingodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zobowiązania
Franchisingobiorcy.
Umowę zawarto na czas nieokreślony z zachowaniem prawa Franchisingodawcy do jednostronnego wypowiedzenia
umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: (i) opóźnień w płatnościach przekraczających 30 dni; (ii) utraty lub zawieszenia uprawnień do wykonywania usług transportu; (iii) naruszenia istotnych postanowień umowy; (iv)
wystąpienia jakiegokolwiek powodu niezależnego od Franchisingodawcy, dla którego dalsze kontynuowanie umowy stanie się niemożliwe.
Wszelkie spory wynikające z umowy rozstrzygane będą przez Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych
w Gdańsku.
Kary umowne:
Brak.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Brak.
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9.2. Umowy z lekarzami o uznanej pozycji rynkowej.
9.2.1. Umowa o korzystanie z nieruchomości i wyposażenia Szpitala
oraz komplementarnych usług medycznych nr G/001
Data zawarcia:
27 lutego 2004 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Gdańsku jako Operator Infrastruktury.
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku jako Operator Medyczny.
Paweł Słoniewski świadczący usługi pod nazwą Gabinet Neurochirurgiczny Prof. dr hab. med. Paweł Słoniewski
z siedzibą w Gdańsku jako Użytkownik.
Przedmiot umowy:
Umowa reguluje korzystanie z nieruchomości i wyposażenia Szpitala, usługi medyczne świadczone przez Operatora
Medycznego oraz korzystanie z urządzeń i aparatury wynajmowanej oddzielnie.
Istotne postanowienia umowy:
W ramach korzystania z nieruchomości i wyposażenia Szpitala Operator Infrastruktury został zobowiązany do
udostępnienia pomieszczeń i podstawowego sprzętu medycznego Użytkownikowi. Operator Infrastruktury nie
gwarantuje Użytkownikowi wyłączności na korzystanie z nieruchomości i wyposażenia Szpitala oraz zastrzegł sobie
prawo do wprowadzenia regulaminu obiektu. W zamian za korzystanie z obiektu Użytkownik obowiązany jest
uiszczać czynsz miesięczny, którego wysokość uzależniona jest od ilości i wartości świadczeń zrealizowanych na
bazie udostępnionej infrastruktury i negocjowana będzie w odniesieniu do każdego klienta. Za dodatkową opłatą
Użytkownik może wynająć dodatkową aparaturę specjalistyczną.
Umowa zobowiązuje Operatora Medycznego do świadczenia usług medycznych obejmujących, m. in. pomoc
pielęgniarską, opiekę przed i po zabiegową oraz zapewnienie materiałów medycznych. Operator Medyczny
zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zdarzeń medycznych oraz ponosi odpowiedzialność za działania
i zaniechania swoich pracowników. Wartość kwot należnych Operatorowi Medycznemu od Użytkownika określana
będzie na podstawie specjalnego programu komputerowego.
Do rozliczania należności za korzystanie z infrastruktury i świadczenia medyczne zastosowano algorytm oparty na
pozycji tzw. 'zysku poziomu pierwszego' ('ZPP'), który stanowi różnicę przychodów (rozumianych jako cena zabiegu)
i kosztów związanych z procesem leczenia. Opłata za korzystanie z infrastruktury (sali operacyjnej) stanowi
uzgodniony procent ZPP, podobnie jak wynagrodzenie operującego lekarza. Należność (brutto z VAT) Operatora
Infrastruktury stanowi sumę opłaty, o której mowa powyżej i iloczynu kwoty 60 zł za każdą dobę hospitalizacji
pacjenta. Operator Medyczny otrzymuje wynagrodzenie równe sumie kosztów bezpośrednich zabiegu,
wynagrodzenia operującego chirurga (tylko wtedy, gdy wynagrodzenie wypłaca Swissmed) oraz iloczynu kwoty
190 zł za każdą dobę hospitalizacji pacjenta.
Użytkownik zleca dodatkowo Operatorowi Medycznemu prowadzenie rejestracji pacjentów i zdarzeń medycznych
oraz przechowywanie dokumentacji medycznej.
Umowa wygasa z upływem okresu na jaki została zawarta, ponadto Operator Infrastruktury ma prawo do
wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: (i) wykorzystywania przedmiotu umowy
niezgodnie z przeznaczeniem i postanowieniami umowy; (ii) opóźnień z zapłatą należności czynszowych o więcej
niż 30 dni; (iii) opóźnień z zapłatą należności dla Operatora Medycznego; (iv) utraty lub zawieszenia uprawnień
do wykonywania świadczeń medycznych lub gdy z jakiegokolwiek powodu niezależnego od Operatora Infrastruktury
lub Operatora Medycznego dalsze wykonywanie umowy stanie się niemożliwe; (v) powzięcia informacji o wykonywaniu
świadczeń w sposób narażający na szkodę interesy lub dobre imię Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz (vi)
naruszenia postanowień umowy.
W razie wypowiedzenia umowy przez Operatora Infrastruktury stosunek umowny z Operatorem Medycznym
wygasa z dniem ustania stosunku umownego z Operatorem Infrastruktury.
Kary umowne:
Brak.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Umowa początkowo zawarta została na czas oznaczony od dnia 1 marca 2004 r. do dnia 30 kwietnia 2004 r.,
a następnie przedłużona do dnia 31 grudnia 2004 r.
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9.3. Umowy operacyjne
Na dzień aktualizacji Prospektu, Emitent jest stroną 53 umów operacyjnych. Umowy te regulują zasady korzystania
przez użytkowników, którymi są lekarze prowadzący działalność gospodarczą z gabinetów konsultacyjnych oraz
zasady korzystania z usług Operatora Medycznego, którym jest Emitent, obejmujących m. in. pomoc pielęgniarską,
opiekę przed i po zabiegową oraz zapewnienie materiałów medycznych. Umowy z poszczególnymi użytkownikami
zawierane są z reguły na czas określony jednego roku (jedynie w trzech przypadkach umowy zostały zawarte na
czas nieokreślony) na standardowych warunkach m. in. finansowych opisanych w ramach przykładowej umowy
operacyjnej przedstawionej poniżej.

9.3.1. Umowa nr 27/P/2004
Data zawarcia:
6 maja 2004 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Gdańsku jako Operator Infrastruktury.
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku jako Operator Medyczny.
Grzegorz Michalski prowadzący Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską z siedzibą w Gdańsku jako
Użytkownik.
Przedmiot umowy:
Umowa reguluje korzystanie z gabinetu konsultacyjnego, usługi medyczne świadczone przez Operatora Medycznego
oraz inkaso i rozliczanie wpłat dokonywanych przez pacjentów.
Istotne postanowienia umowy:
Częstotliwość korzystania przez Użytkownika z gabinetów konsultacyjnych określona została w umowie jako jedna
godzina raz w tygodniu.
W ramach korzystania z gabinetów konsultacyjnych Operator Infrastruktury został zobowiązany do rotacyjnego
udostępnienia pomieszczeń wyposażonych w podstawowy sprzęt medyczny zgodnie z harmonogramem wizyt
pacjentów. Operator Infrastruktury nie gwarantuje Użytkownikowi przydziału tego samego gabinetu przez cały czas
trwania umowy oraz zastrzegł sobie prawo do wprowadzenia regulaminu obiektu. W zamian za korzystanie
z gabinetu umowa nakłada na Użytkownika obowiązek uiszczania miesięcznego czynszu, równego sumie
iloczynu porad medycznych udzielonych w gabinecie oraz stałej opłaty w wysokości 15 złotych od jednego pacjenta.
Umowa zobowiązuje Operatora Medycznego do świadczenia usług medycznych obejmujących, m. in. pomoc
pielęgniarską, opiekę przed i po zabiegową oraz zapewnienie materiałów medycznych. Operator Medyczny
zobowiązany jest ponadto do prowadzenia ewidencji zdarzeń medycznych oraz ponosi odpowiedzialność za
działania i zaniechania swoich pracowników. W zamian za wykonywane przez pracowników Operatora Medycznego
podstawowe usługi pielęgniarskie Użytkownik uiszcza opłatę w wysokości 5 złotych od każdego pacjenta oraz za
wszelkie dodatkowo zlecane usługi medyczne w wysokości 95% ceny przedstawionej w cenniku.
W zamian za rozliczanie wpłat pacjentów, Użytkownik zapłaci Operatorowi Medycznemu opłatę administracyjną
w wysokości 1 % wpływów z wpłat pacjentów.
Użytkownika obciąża ponadto stała miesięczna opłata w wysokości 90 zł.
Umowa nakłada na Użytkownika obowiązek rejestracji każdego przyjętego przez niego pacjenta w rejestrze
prowadzonym przez Operatora Medycznego. Naruszenie tego postanowienia może spowodować natychmiastowe
wypowiedzenie umowy i uprawniać będzie Operatora Infrastruktury do dochodzenia kary umownej.
Operator Infrastruktury ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: (i)
wykorzystywania przedmiotu umowy niezgodnie z przeznaczeniem; (ii) opóźnień z zapłatą należności czynszowych
o więcej niż 30 dni; (iii) opóźnień z zapłatą należności dla Operatora Medycznego; (iv) utraty lub zawieszenia
uprawnień do wykonywania świadczeń medycznych lub, gdy z jakiegokolwiek powodu niezależnego od Operatora Infrastruktury lub Operatora Medycznego, dalsze wykonywanie umowy stanie się niemożliwe; (v) powzięcia
informacji o wykonywaniu świadczeń w sposób narażający na szkodę interesy lub dobre imię Swissmed Centrum
Zdrowia S.A. oraz (vi) naruszenia postanowień umowy.
Kary umowne:
W razie nie wywiązania się przez Użytkownika z obowiązku rejestrowania przyjmowanych przez niego pacjentów
w odpowiednim rejestrze, Operator Infrastruktury może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym
i dochodzić kary umownej w wysokości dwudziestokrotności ceny jednej wizyty ustalonej dla pacjentów Użytkownika.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Umowa zawarta została na czas oznaczony od dnia 6 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.
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9.4. Umowy o współpracy
9.4.1. Umowa o współpracy w zakresie świadczenia usług medycznych
Data zawarcia:
31 marca 2003 r., zmieniona aneksem z dnia 29 marca 2004 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku jako Swissmed.
Maria Teresa Noworolska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Prywatny Gabinet Lekarski Maria
Noworolska z siedzibą w Tczewie jako Partner Medyczny.
Przedmiot umowy:
Określenie zasad współpracy w zakresie świadczenia wzajemnych usług medycznych pacjentom Partnera Medycznego
przez Swissmed oraz pacjentom Swissmed przez Partnera Medycznego.
Istotne postanowienia umowy:
Zakresy usług świadczonych przez Partnera Medycznego na rzecz Swissmed oraz przez Swissmed na rzecz Partnera
Medycznego będą ustalane w drodze bieżących pisemnych protokołów uzgodnień, które z dniem podpisania ich
przez obie strony stają się integralną częścią umowy. Obu stronom przysługuje prawo powierzenia świadczenia
części lub całości usług medycznych będących przedmiotem umowy innym osobom trzecim uprawnionym do
świadczenia usług medycznych, za których działania i zaniechania będą ponosić odpowiedzialność odpowiednio.
W ramach umowy Swissmed prowadzić będzie rejestr pacjentów i udzielonych usług stanowiący podstawę do
sporządzania codziennych raportów i prowadzenia rozliczeń miedzy stronami na zasadach określonych
w załączniku do umowy. Kwoty należne obu stronom obliczane będą jako iloczyn liczby świadczeń medycznych
zrealizowanych przez Swissmed na rzecz Partnera Medycznego oraz kwot przypisanych każdej usłudze. Określone
w ten sposób kwoty nie uwzględniają kosztów leków i innych środków medycznych.
Strony zobowiązały się do stworzenia budżetu marketingowego, w celu promocji swojej działalności oraz podwyższania
kwalifikacji personelu, w kwocie proporcjonalnej do wartości wspólnie zrealizowanych świadczeń.
Kary umowne:
W przypadku jednostronnego zerwania umowy każda ze stron zobowiązana została do zapłacenia kary umownej
w wysokości równej przewidywanym przychodom za wyznaczony okres trwania umowy.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy, zaś aneksem z dnia 29 marca 2004 r. została przedłużona na czas nieokreślony.

9.4.2. Umowa o świadczenie profilaktycznej opieki zdrowotnej
Data zawarcia:
9 kwiecień 2002 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku jako Zleceniobiorca.
Gemplus Pologne Spółka z o. o. z siedzibą w Tczewie jako Zleceniodawca.
Przedmiot umowy:
Zlecenie przez Zleceniodawcę świadczenia usług medycznych w zakresie medycyny pracy Zleceniobiorcy na rzecz
pracowników Zleceniodawcy.
Istotne postanowienia umowy:
Umowa przewiduje świadczenie usług w placówkach Zleceniobiorcy oraz w gabinecie lekarskim na terenie fabryki
Zleceniodawcy, wyposażonym na koszt Zleceniobiorcy. Za realizację usług objętych umową Zleceniodawca zapłaci
Zleceniobiorcy stałą opłatę ryczałtową w wysokości 5.000 złotych oraz 11 złotych od każdego pacjenta. Płatność
dokonywana będzie w oparciu o wystawianą co miesiąc przez Zleceniobiorcę fakturę. Zleceniobiorca może powierzyć
wykonanie świadczeń zdrowotnych osobom trzecim, ponosząc pełną odpowiedzialność za działanie tych osób.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony, po upływie jednego roku obie strony mogą wypowiedzieć umowę
za miesięcznym okresem wypowiedzenia. Zleceniodawca ma dodatkowo prawo wypowiedzenia umowy w każdym
przypadku stwierdzenia przez niego istotnych zaniedbań wykonania umowy przez Zleceniobiorcę.
Wszelkie spory wynikające na mocy umowy rozstrzygane będą przez odpowiedni stały Sąd Polubowny przy Okręgowej
Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.
Kary umowne:
Brak.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Brak.
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9.4.3. Umowa o świadczenie usług medycznych
Data zawarcia:
4 marca 2004 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku jako Zleceniobiorca.
Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego 'Lechia' z siedzibą w Gdańsku jako Zleceniodawca.
Przedmiot umowy:
Zapewnienie przez Zleceniobiorcę usług medycznych w trakcie piłkarskiej rundy wiosennej w 2004 r.
z wyłączeniem badań diagnostycznych i zabiegów ambulatoryjnych wobec piłkarzy drużyny seniorów klubu OSP
„Lechia” Gdańsk.
Istotne postanowienia umowy:
Umowa wprowadza limit w wysokości 40 porad w całym jej okresie obowiązywania. Za wykonane usługi
Zleceniobiorca otrzyma zryczałtowane wynagrodzenie w kwocie 800 złotych miesięcznie oraz dodatkowo po 60
złotych za każdą poradę wykraczającą ponad ustalony limit. Rozliczenie następować będzie na podstawie faktur
wystawianych co miesiąc przez Zleceniobiorcę.
Ewentualne spory wynikające z umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w razie nie uzgodnienia
stanowisk przez Sądy Gospodarcze w Gdańsku.
Kary umowne:
Brak.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Umowa została zawarta na czas trwania piłkarskiej rundy wiosennej w 2004 r. Na dzień aktualizacji Prospektu
umowa wygasła.

9.4.4. Umowa obsługi Medycznej
Data zawarcia:
22 czerwca 1999 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 13 września 2000 r.
Strony umowy:
Centrum Medyczne MEDICOR Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (poprzednia forma prawna Emitenta) jako
Zleceniobiorca.
Przedsiębiorstwo Przeładunkowe – Składowe Port Północny Sp. z o. o. jako Zleceniodawca.
Przedmiot umowy:
Świadczenie usług medycznych przez Zleceniobiorcę na rzecz pracowników Zleceniodawcy.
Istotne postanowienia umowy:
Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Obie strony mają prawo ją wypowiedzieć z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia. Zleceniodawca zachował prawo do wypowiedzenia umowy w każdym przypadku stwierdzenia
istotnych zaniedbań dotyczących wykonania umowy przez Zleceniobiorcę.
Za świadczenie usług medycznych Zleceniodawca wypłaci Zleceniobiorcy zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości
8.700 złotych miesięcznie, niezależnie od ilości wykonanych badań.
Kary umowne:
Brak.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Brak
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9.4.5. Umowa o współpracy
Data zawarcia:
25 czerwca 2003 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku jako Zleceniobiorca.
International SOS s. r. o. z siedzibą w Pradze, Czechy jako SOS.
Przedmiot umowy:
Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć usługi medyczne na rzecz SOS oraz wskazanych przez nią osób a SOS
zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy za udzieloną pomoc medyczną.
Istotne postanowienia umowy:
Zleceniobiorca zobowiązany został do świadczenia usług medycznych na rzecz osób wskazanych przez SOS zgodnie
z cennikiem stanowiącym dodatek do umowy oraz zgodnie ze wskazówkami SOS. W zakres świadczonych usług
wchodzi również pomoc ambulatoryjna i hospitalizacja pacjentów.
Logo SOS może zostać przez Zleceniobiorcę umieszczone na wejściowych drzwiach jego placówki medycznej, ale
logo to stanowi wyłączną własność SOS i wszelkie jego użycie w jakichkolwiek materiałach reklamowych Zleceniobiorcy
wymaga pisemnej zgody SOS. W przypadku rozwiązania umowy Zleceniobiorca wyraził zgodę na bezpłatne
przeniesienie na SOS wszelkich praw, które mógł uzyskać na skutek posługiwania się nazwą lub logiem SOS oraz
upoważnił SOS do podjęcia wszelkich czynności w celu realizacji takiego przeniesienia.
Zgodnie z umową SOS zobowiązał się do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez osobę, której Zleceniodawca
udzielił pomocy medycznej. Wszelkie faktury powinny być, w tym celu, po odliczeniu 3% zniżki przewidzianej
w umowie, wystawiane przez Zleceniobiorcę na SOS, a żadna z osób objętych umową nie powinna dokonywać
żadnych płatność bezpośrednio Zleceniodawcy, bez uprzednich instrukcji SOS. SOS zapłaci należne Zleceniodawcy
wynagrodzenie, w ciągu 60 dni od daty wystawienia końcowej faktury dotyczącej każdego pacjenta.
Strony zwolniły się wzajemnie od jakiejkolwiek odpowiedzialności i zobowiązały się do zwrotu kosztów poniesionych
przez drugą stronę na skutek nie wypełnienia jakiegokolwiek obowiązku lub dopuszczenia się jakiegokolwiek
zaniedbania przez jakiegokolwiek pracownika, agenta, czy podwykonawcę strony.
SOS zachował prawo przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z umowy na inny podmiot
z International SOS Group.
Wszelkie spory wynikłe z umowy rozstrzygane będą w drodze porozumienia stron, a jeżeli porozumienie okaże się
być nieosiągalne, przez sąd arbitrażowy w Szwajcarii, zgodnie z jego regulaminem.
Umowa może zostać wypowiedziana w trybie natychmiastowym przez każdą ze stron w razie wystąpienia przypadku
naruszenia umowy przez drugą stronę i nie usunięcia jego skutków pomimo wyznaczenie dodatkowego 30 dniowego
terminu na naprawę takiego naruszenia.
Kary umowne:
Brak.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Umowa zawarta została na czas określony jednego roku z możliwością automatycznego przedłużenia na okres
następnych 2 lat, jeżeli żadna ze stron nie poinformuje drugiej strony o chęci rozwiązania umowy na 60 dni przed
upływem terminu jej obowiązywania. Na dzień aktualizacji Prospektu umowa została w sposób dorozumiany
przedłużona i nadal obowiązuje.

9.4.6. Umowa dzierżawy autoklawu
Data zawarcia:
1 kwietnia 2004 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Oddział w Gdańsku, ul. Szafania 10 jako Wydzierżawiający.
Pani Maria Teresa Noworolska prowadząca działalność gospodarczą pod Niepubliczny Specjalistyczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Maria Teresa Noworolska z siedzibą w Tczewie jako Dzierżawca.
Przedmiot umowy:
Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy autoklaw, o wartości rynkowej netto 4.000 PLN, do używania i pobierania
pożytków.
Istotne postanowienia umowy:
Dzierżawca zobowiązuje się płacić Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w wysokości 300 PLN plus VAT
miesięcznie z dołu do 15 dnia następnego miesiąca. Dzierżawca zobowiązuje się używać dzierżawiony autoklaw
zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywać sprzęt w stanie niepogorszonym. Po zakończeniu umowy Wydzierżawiający
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zobowiązuje się zwrócić sprzęt Dzierżawcy w nienaruszonym stanie. Dzierżawca zobowiązuje się pokryć koszty
zużycia autoklawu ponad normalne zużycie. Umowa zawarta na czas nieokreślony.
Stronom przysługuje prawo wcześniejszego jednostronnego wypowiedzenia umowy z trzymiesięcznym okresem
wypowiedzenia.
Kary umowne:
Brak.
Zastrzeżenie warunków lub terminu:
Brak.

9.4.7. Umowa o korzystanie z USG
Data zawarcia:
1 kwietnia 2004 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Oddział w Gdańsku, ul. Szafania 10 jako Swissmed.
Pani Maria Teresa Noworolska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Maria Teresa Noworolska z siedzibą w Tczewie jako Użytkownik.
Przedmiot umowy:
Swissmed udostępnia Użytkownikowi do używania urządzenia USG SIEMENS SONOLINE VERSA PRO (zwany
dalej 'Sprzętem') i pobierania z niego pożytków.
Istotne postanowienia umowy:
W okresie trwania umowy Sprzęt będzie współużytkowany przez Swissmed i Użytkownika, zgodnie z harmonogramem
wizyt pacjentów. Wszelkie koszty eksploatacyjne pokryje Użytkownik. Koszty wszelkich napraw nie będących
wynikiem prawidłowej eksploatacji Sprzętu ponosi Użytkownik. Koszty pozostałych napraw ponosi Swissmed.
Za korzystanie ze Sprzętu Użytkownik zobowiązuje się płacić Swissmed opłatę w wysokości 8,00 PLN za wizytę
każdego pacjenta. Swissmed ma prawo do rozwiązania umowy w przypadku wykorzystania sprzętu niezgodnie
z warunkami umowy. Umowa zawarta na czas nieokreślony.
Kary umowne:
Brak
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Brak.

9.4.8. Umowa nr 11/000102/PSY/2004 o udzielanie świadczeń
zdrowotnych – leczenie psychiatryczne i uzależnień
Data zawarcia umowy:
1 stycznia 2004 r., zmieniona aneksem z dnia 22 kwietnia 2004 r.
Strony umowy:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Swissmed Centrum Zdrowia z siedzibą w Gdańsku jako Świadczeniodawca.
Narodowy Fundusz Zdrowia – Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku jako Fundusz.
Przedmiot umowy:
Całodobowe i kompleksowe organizowanie oraz udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń zdrowotnych
w warunkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych szczegółowo określonych w umowie.
Istotne warunki umowy:
Umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.
Wartość umowy wynosi 3.750 PLN.
Świadczeniodawca zobowiązany jest do całodobowego i kompleksowego organizowania oraz udzielenia świadczeń
w warunkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych szczegółowo określonych w umowie. Uprawnionymi do świadczeń
są ubezpieczeni w Funduszu znajdujący się na liście ubezpieczonych. Świadczeniodawca jest również zobowiązany
do udzielania (bezpłatnie) świadczeń ubezpieczonym w Funduszu, znajdującym się poza listą ubezpieczonych
Świadczeniodawcy na zasadach określonych w opisywanej umowie.
W ramach świadczeń udzielanych w warunkach stacjonarnych Świadczeniodawca jest zobowiązany zapewnić
ubezpieczonym bezpłatnie niezbędne: badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze
i przedmioty ortopedyczne.
W ramach świadczeń udzielanych w warunkach ambulatoryjnych Świadczeniodawca jest zobowiązany do
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sfinansowania wykonania świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych właściwych dla danego zakresu świadczeń.
Integralną częścią umowy stanowią postanowienia ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń
zdrowotnych.
Kary umowne:
Brak.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Umowa została zawarta na czas oznaczony.

9.5. Umowy współpracy zawarte w ramach towarzystw ubezpieczeniowych
9.5.1. Umowa współpracy w zakresie świadczenia usług medycznych
osobom objętym ochroną ubezpieczeniową w Towarzystwie
Ubezpieczeń i Reasekuracji Cigna STU S.A.
Data zawarcia:
20 marca 2002 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (poprzednia forma prawna Emitenta) jako Swissmed.
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. z siedzibą w Warszawie jako CIGNA STU.
Przedmiot umowy:
Współpraca w zakresie świadczenia przez Swissmed usług medycznych na rzecz osób objętych ubezpieczeniem
kosztów leczenia zwanego ANTIDOTUM na podstawie umów zawartych z CIGNA STU oraz działań wspólnych
marketingowych na terenie placówek Swissmed.
Istotne postanowienia umowy:
Swissmed zobowiązał się do świadczenia na rzecz ubezpieczonych usług medycznych określonych szczegółowo
wraz z cenami każdej usługi w załączniku do umowy. Może on powierzyć wykonywanie świadczeń będących
przedmiotem umowy osobom trzecim, za które ponosi pełną odpowiedzialność.
CIGNA STU zobowiązana jest bezzwłocznie poinformować Swissmed o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia wraz
ze wskazaniem daty, od której Swissmed zobowiązany będzie świadczyć usługi, jak również o wygaśnięciu
ochrony ubezpieczeniowej wobec danej osoby i ponosi odpowiedzialność w razie nie dokonania takiego zawiadomienia.
Wynagrodzenie przysługujące Swissmed ustalone zostało w odniesieniu do każdego świadczenia osobno w cenniku
stanowiącym załącznik do umowy. Swissmed zachował prawo do zmiany zasad ustalania swojego wynagrodzenia
w czasie obowiązywania umowy, pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie CIGNA STU co najmniej na 30 dni
przed proponowaną zmianą. Płatności dokonywane będą miesięcznie na podstawie wystawianych przez Swissmed
faktur.
Prezentowana umowa zobowiązuje strony do zachowania wzajemnej wyłączności na opisane w umowie świadczenia
pod groźbą kary umownej. CIGNA STU będzie zwolniona z obowiązku zachowania wyłączności, jeżeli w trakcie
obowiązywania umowy zakres świadczeń medycznych lub liczba placówek Swissmed będzie mniejsza od stanu na
dzień jej podpisania.
Umowa została zawarta na okres jednego roku i ulega automatycznemu przedłużaniu na kolejny rok, jeżeli żadna
ze stron nie powiadomiła drugiej o nie przedłużaniu umowy na 60 dni przed końcem jej obowiązywania. Każda
ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia. Od dnia
złożenia wypowiedzenia CIGNA STU nie będzie zawierała nowych, ani przedłużała istniejących umów ubezpieczenia
kosztów leczenia ANTIDOTUM. W przypadku złamania, przez którąkolwiek ze stron, warunków wypowiedzenia
umowy, drugiej stronie przysługuje prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy. W każdym przypadku
wypowiedzenia Swissmed zobowiązany będzie do świadczenia usług medycznych wobec ubezpieczonych do czasu
wygaśnięcia umów ubezpieczenia.
W razie nie uregulowania przez CIGNA STU płatności w ustalonym terminie, Swissmed wezwie ją do uregulowania
należności wraz z odsetkami za zwłokę w terminie 30 dni od otrzymania wezwania. Niespełnienie tego warunku
może być podstawą do natychmiastowego wypowiedzenia umowy przez Swissmed. Wyznaczenie dodatkowego
terminu nie zwalnia CIGNA STU od obowiązku zapłaty ustawowych odsetek od dnia wymagalności wskazanego
na fakturze.
Wszelkie spory wynikające na mocy umowy rozstrzygane będą przez odpowiedni stały Sąd Polubowny przy Okręgowej
Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.
Kary umowne:
Niezastosowanie się przez którąkolwiek ze stron do obowiązku zachowania wzajemnej wyłączności spowoduje, iż
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strona wypłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 200% założonych wspólnych wydatków na cele marketingowe.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Umowa zawarta na jeden rok z dorozumianym przedłużeniem na następne okresy jednego roku. Na dzień
aktualizacji Prospektu umowa nadal obowiązuje.

9.5.2. Umowa
Data zawarcia:
2 lipca 2002 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku jako Zleceniobiorca.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 'WARTA VITA' S.A. z siedzibą w Warszawie jako Zleceniodawca.
Przedmiot umowy:
Wydawanie przez Zleceniobiorcę opinii i orzeczeń specjalistycznych na druku MS-4 każdorazowo po otrzymaniu
zlecenia od pracownika Zleceniodawcy.
Istotne postanowienia umowy:
Zlecone na podstawie umowy: opinię lub orzeczenie, Zleceniobiorca jest zobowiązany doręczyć Zleceniodawcy,
razem z aktami sprawy, w ciągu trzech dni roboczych od daty zlecenia. W razie przekroczenia tego terminu
Zleceniodawca jest uprawniony do żądania kary umownej.
Zleceniodawca zachował prawo od odmowy wykonania badania, w przypadku nie uzyskania od Zleceniodawcy
wszelkich niezbędnych mu danych i informacji.
Umowa nie przewiduje prawa do powierzenia przez Zleceniobiorcę wykonania badań osobie trzeciej bez pisemnej
zgody Zleceniodawcy.
Za każde wykonane badanie, zakończone wydaniem opinii lub orzeczenia, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy
wynagrodzenie w wysokości 60 złotych.
Umowa zawarta została na czas nieokreślony a każda ze stron może ją rozwiązać z zachowaniem 30-dniowego
terminu wypowiedzenia lub w każdym czasie bez zachowania terminu wypowiedzenia za zgodą stron. Zgodnie
z postanowieniami umowy, Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym w razie
stwierdzenia istotnego naruszenia jej warunków przez drugą stronę.
Kary umowne:
W razie nieterminowego dostarczenia opinii lub orzeczenia, o których mowa w umowie przez Zleceniobiorcę,
Zleceniodawca uprawniony jest do żądania kary umownej w wysokości 0,15 % wynagrodzenia za wykonane
badanie.
Umowa przewiduje obowiązek zapłaty przez Zleceniobiorcę kary umownej w wysokości czterokrotności wynagrodzenia
za wykonane badanie w razie niezachowania przy wykonywaniu czynności przewidzianych w umowie należytej
staranności, zasad etyki lekarskiej, czy tajemnicy powierzonych mu informacji.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Brak.

9.5.3. Umowa
Data zawarcia:
17 września 2003 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku jako Lecznica.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 'WARTA VITA' S.A. z siedzibą w Warszawie jako WARTA VITA S.A.
Przedmiot umowy:
Zlecenie Lecznicy przez WARTĘ VITA S. A wykonywania badań i analiz lekarskich oraz innych badań diagnostycznych
osób zamierzających zawrzeć umowę ubezpieczenia z WARTĄ VITA S.A., w zakresie usług oferowanym przez Lecznicę.
Istotne postanowienia umowy:
Wyniki zleconych Lecznicy badań przedstawiać ona będzie WARTCIE VITA S.A. w formie odpowiedniego formularza,
stanowiącego załącznik do umowy, w ciągu trzech dni roboczych od ich przeprowadzenia.
WARTA VITA S.A. zastrzegła sobie prawo do kontrolowania pracy lekarzy i laboratoriów analitycznych Lecznicy
a w razie stwierdzenia wykonywania przez Lecznicę jej obowiązków niezgodnie z uzgodnionymi „Instrukcjami w sprawie
przeprowadzania badań lekarskich' oraz 'Instrukcjami w sprawie przeprowadzania badań laboratoryjnych”, stanowiących
załączniki do umowy, Lecznica ma obowiązek zmiany lekarzy lub laboratoriów następnego dnia po otrzymaniu
żądania takiej zmiany.
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Za każde wykonane badanie, WARTA VITA S.A. zapłaci Lecznicy wynagrodzenie równe iloczynowi ilości wykonanych
w tym miesiącu kalendarzowym czynności i ceny wskazanej w cenniku, stanowiącym załącznik do umowy. Lecznica
ma prawo zmiany cen swoich usług, o ile o takiej zmianie poinformuje WARTĘ VITA S.A. w ciągu trzech dni od
daty zmiany.
Umowa zawarta została na czas nieokreślony, a każda ze stron może ją rozwiązać z zachowaniem 30-dniowego
terminu wypowiedzenia lub w każdym czasie bez zachowania terminu wypowiedzenia za zgodą stron. Zgodnie
z postanowieniami umowy, WARTA VITA S.A. może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, w razie stwierdzenia
istotnego naruszenia jej warunków przez drugą stronę.
Kary umowne:
Umowa przewiduje obowiązek zapłaty przez Lecznicę kary umownej w wysokości czterokrotności wynagrodzenia za
usługę, która nie została wykonana lub została wykonana nieprawidłowo.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Brak.

9.5.4. Umowa o świadczenie usług medycznych
Data zawarcia:
19 czerwca 2002 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku jako Zleceniobiorca.
Commercial Union Polska – Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie jako Commercial
Union.
Przedmiot umowy:
Zlecenie przez Commercial Union Zleceniobiorcy przeprowadzenia wywiadów medycznych oraz wykonywania
badań lekarskich osób wskazanych przez Commercial Union i zamierzających zawrzeć z nim umowę ubezpieczenia.
Istotne postanowienia umowy:
Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić Commercial Union dane wynikające z przeprowadzanych badań
w formie formularza stanowiącego załącznik do umowy oraz wszelkie inne dane, które mogą okazać się istotne
dla prowadzonej przez Commercial Union działalności. Jakiekolwiek rozszerzenie zakresu badania, poza danymi
wymaganymi w formularzu, wymaga pisemnego zalecenia Commercial Union.
Zleceniobiorca zobowiązany jest pokryć szkody poniesione przez Commercial Union na skutek wypłacenia
odszkodowania osobie, która została ubezpieczonym w wyniku niewłaściwie przeprowadzonego badania i nie
ujawnienia danych, które powinny były spowodować odrzucenie wniosku lub zawarcie umowy ubezpieczenia na
mniej korzystnych warunkach.
Za wykonane usługi Commercial Union zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie
z cennikiem stanowiącym załącznik do umowy. Płatność powinna nastąpić w terminie 14 dni od zaakceptowania
przez Commercial Union faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę. Commercial Union przysługuje prawo do
potrącenia z wynagrodzenia Zleceniobiorcy nienależnie wypłaconego wynagrodzenia oraz wszelkich kosztów
poniesionych przez Commercial Union z winy Zleceniobiorcy. Umowa nie przewiduje wynagrodzenia za badanie
nienależycie wykonane.
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym. Umowa zawarta na czas nieokreślony.
Kary umowne:
Brak.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Brak.

9.5.5. Umowa o świadczenie usług medycznych
Data zawarcia:
1 lipca 2002 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (dalej zwana w treści umowy jako 'Klinika')
CLASS-ASSISTANCE
Przedmiot umowy:
Klinika zobowiązuje się udzielić pomocy medycznej ubezpieczonym przebywającym na terytorium Polski
a CLASS-ASSISTANCE zobowiązuje się zapłacić za tę pomoc w imieniu ubezpieczyciela.
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Istotne postanowienia umowy:
Klinika zobowiązana jest udzielić ubezpieczonemu pomoc medyczną jedynie w granicach przewidzianych przez
polisę, z hospitalizacją włącznie. Wszelkie wizyty dodatkowe lub kontrolne wymagają pisemnej zgody CLASS-ASSISTANCE. CLASS-ASSISTANCE zachował prawo do przeniesienia ubezpieczonego na podstawie opinii wydanej
przez eksperta medycznego do innej placówki medycznej np. placówki w kraju zamieszkania ubezpieczonego.
Klinika ma obowiązek prowadzenia biura obsługi klienta w języku polskim, angielskim i rosyjskim, czynnego
codziennie 24 godziny na dobę.
CLASS-ASSISTANCE ma prawo wglądu we wszelką dokumentację prowadzoną przez Klinikę i dotyczącą
ubezpieczonych objętych umową, włącznie z dokumentacją medyczną z zachowaniem reguł tajemnicy lekarskiej.
Klinika wystawiać będzie CLASS-ASSISTANCE faktury za udzieloną każdemu ubezpieczonemu w terminie 30 dni od
jej udzielenia chyba, że leczenie trwa ponad 14 dni, wówczas Klinika ma prawo żądać częściowych zapłat za
usługi. Koszty ponoszone przez Klinikę obliczane będą na podstawie cennika uzgodnionego z CLASS-ASSISTANCE,
stanowiącego załącznik do umowy. Klinika może zmienić cenę oferowanych usług pod warunkiem powiadomienia
o tym fakcie CLASS-ASSISTANCE z 30-dniowym wyprzedzeniem. CLASS-ASSISTANCE nie jest zobowiązany do
pokrycia kosztów świadczonej przez Klinikę opieki medycznej przekraczających kwotę ubezpieczenia danego
ubezpieczonego, chyba że wyrazi uprzednią pisemną zgodę na kontynuację leczenia tego pacjenta. Płatność
winna zostać dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. W przypadku zapłaty przez CLASS-ASSISTANCE
dokonanej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury, kwota należna od CLASS-ASSISTANCE zostanie zmniejszona
o 7%. CLASS-ASSISTANCE nie pokrywa żadnych administracyjnych kosztów działania Kliniki.
Limit wartości przedmiotu umowy wynosi 100.000 euro.
Kary umowne:
Brak.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Umowa zawarta została na czas określony rozpoczynający się dnia 1 lipca 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.
z możliwością automatycznego przedłużania na kolejne okresy jednego roku, jeżeli żadna ze stron nie poinformuje
drugiej strony o chęci rozwiązania umowy na 3 miesiące przed upływem terminu jej obowiązywania. Na dzień
aktualizacji Prospektu umowa nadal obowiązuje.

9.5.6. Umowa Konsorcjum
Data zawarcia:
21 października 2000 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku jako Konsorcjant.
Centrum Medyczne LIM Sp. z o. o. z siedzibą Warszawie jako Centrum Medyczne.
Przedmiot umowy:
Podjęcie współpracy w ramach konsorcjum w celu wykonywania świadczeń zdrowotnych o najwyższym standardzie
dla jak największej grupy pacjentów, w tym dla pracowników Auchan Polska Sp. z o. o. objętych ubezpieczeniem
w T. U. Allianz Polska S.A., prowadzenia wspólnej polityki marketingowej, prowadzenia wspólnych szkoleń oraz
organizowania zakupów i prowadzenia negocjacji w tym celu.
Istotne postanowienia umowy:
Organizatorem konsorcjum jest Centrum Medyczne i jako takie prowadzi jego sprawy i reprezentuje konsorcjum.
W razie pozyskania przez Centrum Medyczne zlecenia wykraczającego poza zakres działalności konsorcjum,
Centrum Medyczne pozostaje jedyną stroną zobowiązaną do wywiązania się z finansowo-ekonomicznej części
zlecenia. Oświadczenie złożone w imieniu Konsorcjanta są dla niego wiążące jedynie, jeżeli ich zakres mieści się
w granicach umowy a koszty nie przekraczają oczekiwanego zysku.
Wynagrodzenie za wykonywanie świadczeń medycznych objętych umową rozliczane jest na podstawie miesięcznych
rachunków wystawianych przez Konsorcjanta lub w odniesieniu do pracowników Auchan Polska Sp. z o. o. na
podstawie przesłanych do Centrum Medycznego w wersji elektronicznej sprawozdań, których wzór stanowi załącznik do Aneksu. Z tytułu prowadzenia spraw konsorcjum Centrum Medycznemu przysługuje wynagrodzenie
w wysokości 15% wartości świadczeń zdrowotnych udzielonych przez Konsorcjenta. Pozostałe koszty działalności
konsorcjum rozliczane będą zgodnie z każdorazowo uzgadnianymi zasadami.
Każda strona ma prawo wypowiedzieć umowę na piśmie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia
oraz z ważnych powodów bez zachowania tego terminu.
Strony zobowiązały się do zawarcia umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmujących wszystkich
zatrudnionych i cały zakres świadczonych usług.
Umowa zawarta na czas nieokreślony.
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Kary umowne:
Brak.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Brak.

9.6. Inne umowy
9.6.1. Umowa najmu lokalu nr 21/2002
Data umowy:
1 października 2002 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Oddział w Gdańsku jako Najemca.
HYDROSTER – Zakład Urządzeń Okrętowych Sp. z o. o w Gdańsku jako Wynajmujący.
Przedmiot umowy:
Najem pomieszczenia biurowego o powierzchni 22,73 m. kw. (pokój nr 505 na V piętrze bez wyposażenia)
w budynku przy ul. Szafrana nr inw. 140-00-0034-1 należącego do Wynajmującego.
Istotne postanowienia umowy:
Najemca ma prawo do korzystania z wind osobowych i sanitariatów mieszczących się w budynku. Najemca może
użytkować przedmiot najmu wyłącznie w celu opisanym w umowie, każda zmiana przeznaczenia przedmiotu
najmu wymaga uprzedniej zgody Wynajmującego. Podnajem przedmiotu najmu w całości lub części wymaga
uprzedniej zgody Wynajmującego. Naruszenie powyższych postanowień umowy skutkuje natychmiastowym
rozwiązaniem umowy najmu przez Wynajmującego. Należność miesięczna z tytułu najmu wynosi 750,09 PLN plus
VAT. Wynajmujący zastrzega prawo zmiany wysokości opłaty, w przypadku zmiany kosztów opłat i eksploatacji
z tytułu użytkowania lokalu. Dodatkowo Najemca zapłaci za korzystanie z telefonu wg wskazań licznika w terminach
określonych w fakturach. Zabezpieczenie umowy stanowi kaucja w wysokości dwumiesięcznego czynszu. Po wygaśnięciu
lub rozwiązaniu umowy kaucja ulega zwrotowi. W przypadku nieuiszczania czynszu i pozostałych opłat w ustalonych
terminach Najemca zostanie obciążony odsetkami ustawowymi.
Umowa zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Za obopólną zgodą
umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem
natychmiastowym jeśli Najemca zalega z opłatą czynszu za dwa pełne miesiące lub jeżeli Najemca umyślnie,
pomimo otrzymania pisemnego ostrzeżenia, nadal narusza postanowienia umowy.
Kary umowne:
Brak.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Brak.

9.6.2. Umowa najmu lokalu
Data umowy:
1 czerwiec 1999 r., zmieniona aneksem z dnia 14 stycznia 2004 r. oraz z dnia 1 maja 2004 r.
Strony umowy:
Centrum Medyczne 'Medicor' Sp. z o. o. (poprzednia forma prawna Emitenta) jako Najemca.
Zarząd Miasta Gdańska jako Wynajmujący.
Przedmiot umowy:
Najem lokalu użytkowego w Gdańsku ul. Szeroka 121/122 składającego się z 7 pomieszczeń o łącznej powierzchni
użytkowej 99 m. kw. wyposażonego w instalację wodociągowo-kanalizacyjną, elektryczną, o. c., w. c. należącego
do Wynajmującego.
Istotne postanowienia umowy:
Wynajmowany lokal przekazywany jest na Zakład Opieki Zdrowotnej. Miesięczny czynsz wraz ze wszystkimi
opłatami wynosi łącznie w sezonie grzewczym 1.652,38 PLN brutto, a poza sezonem grzewczym 1.027,95 PLN
brutto. Czynsz uiszczany jest miesięcznie z góry. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany czynszu i opłat.
Najemca nie może zmienić przeznaczenia lokalu na inną działalność pod rygorem wypowiedzenia umowy. Koszty
związane z przystosowaniem lokalu do prowadzonej przez najemcę działalności ponosi najemca bez prawa ich
zwrotu w jakiejkolwiek formie. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia
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w przypadku gdy Najemca: (i) używa lokalu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub dokonuje zmian
naruszających substancję lokalu lub budynku albo używa lokalu w sposób pociągający za sobą zniszczenie lokalu
lub urządzeń technicznych w budynku; (ii) oddaje do bezpłatnego używania lub w podnajem część albo cały lokal
osobom trzecim bez zgody wynajmującego; (iii) wykracza w sposób rażący przeciw obowiązującemu porządkowi
domowemu; (iv) zalega z zapłatą czynszu lub innych opłat co najmniej za dwa pełne okresy płatności; (v) zmieni
przeznaczenie lokalu na inną działalność. Umowa zawarta na czas nieokreślony.
Kary umowne:
Brak.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Brak.

9.6.3. Umowa najmu pomieszczeń użytkowych (Restauracja)
Data zawarcia:
19 marca 2004 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Gdańsku jako Wynajmujący.
Pizzermania Paula s. c. Elżbieta Słoka, Wiesław Skrzydło z siedzibą w Pruszczu Gdańskim jako Najemca.
Przedmiot umowy:
Oddanie przez Wynajmującego Najemcy do używania pomieszczeń znajdujące się na terenie Szpitala, o łącznej
powierzchni najmu 175,20 m2, oznaczonych odpowiednio numerami: 2.113, 2.114, 2.115, 2.116, 2.117,
2.117a, 2.118, 2.119, 2.120, 2.121, 2.122, 2.123.
Istotne postanowienia umowy:
Przedmiot najmu zostanie wydany Najemcy w stanie gotowym do eksploatacji i przeznaczony zostanie przez
Najemcę na działalność gastronomiczną. Najemca nie będzie mógł używać go inaczej niż w sposób określony w umowie.
Umowa zawarta została na czas nieokreślony, a obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy
z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Za używanie przedmiotu najmu Najemca zobowiązany jest płacić Wynajmującemu czynsz, który będzie wynosił: (i)
w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 sierpnia 2004 r. równowartość kwoty stanowiącej iloczyn wynajmowanej
powierzchni i kwoty 30 złotych za m2; (ii) od dnia 1 września 2004 r. do dnia 30 kwietnia 2005 r. równowartość
kwoty stanowiącej iloczyn wynajmowanej powierzchni i kwoty 40 złotych za m2; (iii) od dnia 1 maja 2005 r.
równowartość kwoty stanowiącej iloczyn wynajmowanej powierzchni i kwoty 60 złotych za m2; (iv) od dnia
1 maja 2005 r. kwota czynszu ma być co rocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
ogłaszany przez GUS za rok poprzedni.
Oprócz czynszu Najemca płacić będzie wynajmującemu należności z tytułu: (i) kosztów eksploatacyjnych, według
comiesięcznych odczytów liczników mediów, (ii) kosztów administracyjnych i ochrony w kwocie 3 złotych netto za
m2, (iii) korzystania z łączy telefonicznych oraz internetu według odrębnych ustaleń które mają zostać sporządzone
w formie załącznika do umowy.
Najemcy nie przysługuje prawo potrącenia swoich wierzytelności wobec Wynajmującego z czynszu lub jakichkolwiek
innych płatności należnych Wynajmującemu na podstawie umowy.
W celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy Najemca zobowiązany został do złożenia oświadczenia
o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k. p. c. co do wydania lokalu po zakończeniu lub
wypowiedzeniu umowy oraz co do zapłaty należności wynikających z umowy na sumę nie niższą niż 10.000 złotych.
Najemca nie ma prawa udostępniać wynajętych pomieszczeń osobom trzecim a zawarcie umowy podnajmu
wymaga zgody Wynajmującego.
Stronom przysługuje na podstawie umowy prawo jednostronnego wypowiedzenia umowy z zachowaniem 6-miesięcznego
okresu wypowiedzenia. Wynajmujący może ponadto wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym jeżeli: (i)
Najemca dopuści się zwłoki w zapłacie czynszu o co najmniej, dwa pełne okresy płatności i nie uiści należności,
pomimo pisemnego uprzedzenia o zamiarze wypowiedzenia przez Wynajmującego i wyznaczenia mu dodatkowego
miesięcznego terminu zapłaty; (ii) Najemca będzie używał przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową lub
narazi go na uszkodzenie chociażby przez zaniedbanie; (iii) zniszczeniu ulegnie całość lub przeważająca część
Szpitala a Wynajmujący podejmie decyzje o jego nieodbudowywaniu; (iv) zostanie złożony wniosek o wszczęcie
wobec Najemcy postępowania upadłościowego lub układowego; (v) zostanie rozwiązana umowa o prowadzenie
żywienia pacjentów Szpitala.
Umowa zawarta na czas nieokreślony.
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Kary umowne:
W razie nieopuszczenia przez Najemcę wynajmowanych pomieszczeń po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu,
Najemca zobowiązany będzie płacić Wynajmującemu wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z przedmiotu
najmu w wysokości stanowiącej równowartość 150% miesięcznego czynszu (wraz z wszystkimi pozostałymi opłatami).
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Brak.

9.6.4. Umowa o świadczenie usług w związku z emisją Obligacji
Data zawarcia umowy:
28 stycznia 2004 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. (jako Emitent Obligacji) oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Bankowy Dom Maklerski z siedzibą w Warszawie (jako agent emisji i oferujący).
Przedmiot umowy i jej istotne warunki:
Przedmiotem umowy jest przygotowanie oraz przeprowadzenie przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski
S.A. Bankowy Dom Maklerski niepublicznej oferty Obligacji Emitenta (pełnienie funkcji oferującego), prowadzenie
depozytu i obsługi rozliczeniowej Obligacji (pełnienie funkcji agenta emisji) oraz wprowadzenie do publicznego obrotu papierami wartościowymi Akcji Serii B Emitenta. Za wykonanie czynności związanych z oferowaniem Obligacji oraz
za wykonanie czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji do publicznego obrotu Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski S.A. Bankowy Dom Maklerski z siedzibą w Warszawie otrzyma łączne wynagrodzenie
w wysokości 35.000 PLN. Wynagrodzenie za wykonanie powyższych czynności płatne jest po ich wykonaniu. Za
wykonywanie czynności agenta emisji obligacji Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Bankowy Dom
Maklerski z siedzibą w Warszawie otrzyma wynagrodzenie w wysokości 600 PLN za każdy miesiąc wykonywania tej
czynności. W przypadku nie dokonania wpłat w ustalonych terminach Emitent zobowiązany będzie do zapłaty
odsetek ustawowych liczonych od dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin do dokonania wpłaty.
Umowa została zawarta na czas wykonania zleconych czynności.

9.6.5. Umowa sprzedaży nr 0032/04
Data zawarcia umowy:
9 lutego 2004 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Oddział w Gdańsku jako Kupujący.
INTER ASAME Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu jako Sprzedający.
Przedmiot umowy:
Dostawa i przekazanie do eksploatacji zestawu urządzeń i instrumentów do laparoskopii i artroskopii zgodnie ze
specyfikacją stanowiącą załącznik do umowy.
Istotne warunki umowy:
Cena netto przedmiotu umowy wynosi równowartość w PLN kwoty 62.899 euro. Cena brutto przedmiotu umowy
wynosi równowartość w PLN kwoty 76.736,78 euro. Cena nabycia zostanie zapłacona przez Kupującego
w 24 miesięcznych ratach określonych w umowie. Kupujący w przypadku uchybienia warunkom płatności poddaje
się rygorowi egzekucji zgodnie z art. 777 § 1 pkt. 4 KPC. Sprzedający udziela 24/36 miesięcznej gwarancji na
przedmiot umowy. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem przedmiotu
zamówienia.
Kary umowne:
W przypadku niewykonania dostawy w terminie ustalonym w umowie Kupujący będzie miał prawo żądać kary
umownej w wysokości 0,05% wartości niewykonanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej
niż 10% wartości przedmiotu umowy. W razie nieuregulowania przez Kupującego płatności w wyznaczonym terminie,
Sprzedający ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych. W przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego
z własnej winy zapłaci on Sprzedającemu karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
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9.6.6. Umowa z dnia 9 marca 2004 r.
Data zawarcia umowy:
9 marca 2004 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku jako Dostawca.
ARGO-FILM z siedzibą w Warszawie jako Odbiorca.
Przedmiot umowy:
Odbiór przez Odbiorcę od Dostawcy odpadów, określonych w umowie i dostarczanie Dostawcy pojemników do
gromadzenia tych odpadów.
Istotne postanowienia umowy:
W toku chemicznej obróbki materiałów światłoczułych u Dostawcy powstają odpady w postaci klisz, błon, papierów,
kaset po filmach, pojemników z tworzyw sztucznych itp. oraz zużytych odczynników fotograficznych zawierających
związki srebra. Na podstawie umowy Dostawca zobowiązał się do zbierania i gromadzenia ww. odpadów
a Odbiorca zobowiązał się dostarczyć, w terminie 14 dni od podpisania umowy, odpowiednie pojemniki plastikowe
na zużyte odczynniki fotograficzne oraz do odbioru tychże odpadów. Za odebrane surowce wtórne/odpady strony
umowy obowiązane są wystawiać dokumenty ewidencji odpadów niebezpiecznych oraz dowód skupu. W przypadku
wystąpienia płatności za odpady faktury wystawia zarówno odbiorca jak i Dostawca.
Umowa zawarta na czas nieokreślony.
Kary umowne:
Brak.

10. OPIS ZNANYCH EMITENTOWI UMÓW, KTÓRYCH STRONĄ SĄ
AKCJONARIUSZE ORAZ PODMIOTY POWIĄZANE
Na dzień sporządzenia Prospektu Emitentowi nie są znane umowy, których stroną są akcjonariusze lub podmioty
powiązane z Emitentem, z wyjątkiem umów pożyczek zawartych pomiędzy Theo Frey AG a Emitentem, opisanych
w pkt. 10.2 poniżej oraz umów o współpracy w zakresie świadczenia usług medyczny zawartych z Theo Frey
Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (powiązania spółki z Emitentem przedstawiono w Rozdziale VII punkt
12), opisanych w pkt 10.1.

10.1. Umowy o współpracy zawarte z Theo Frey Poland Sp. z o. o.
10.1.1. Umowa o współkorzystanie z infrastruktury
Data zawarcia:
21 lipca 2003 r., zmieniona aneksem z dnia 5 stycznia 2004 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku jako Swissmed.
Theo Frey Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie jako Użytkownik.
Przedmiot umowy:
Na mocy opisywanej umowy Swissmed udostępnia Użytkownikowi pomieszczenia z prawem do współkorzystania
z urządzeń i infrastruktury obiektu (z wyłączeniem urządzeń diagnostycznych) w zakresie niezbędnym do prowadzenia
działalności gospodarczej.
Istotne postanowienia umowy:
Za korzystanie z przychodni wraz z infrastrukturą Użytkownik zobowiązany jest uiszczać na rzecz Swissmed
zryczałtowany czynsz w wysokości 15.000 zł miesięcznie, powiększony o podatek VAT. Ustalenie kwoty płatność za
korzystanie ze Szpitala w formie aneksu do opisywanej umowy stanowi warunek przyjęcia do Szpitala pierwszego
klienta Użytkownika. Umowa pozostawia Swissmed możliwość zmiany warunków finansowania w zależności od
wyników analizy ilości świadczeń udzielonych od dnia 31 grudnia 2003 r.
Użytkownik odpowiada ponadto za dostarczenie i aktualizowanie listy zatrudnionego u niego personelu medycznego
oraz za weryfikację uprawnień i innych wymogów formalnych dotyczących osób, które u siebie zatrudnia. Użytkownik
odpowiada wobec Swissmed za szkody powstałe na skutek działania lub zaniechania wyżej wymienionych osób.
Umowa zawarta została na czas nieoznaczony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Swissmed zachowuje
prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: (i) wykorzystywania przedmiotu
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umowy niezgodnie z przeznaczeniem lub postanowieniami umowy; (ii) zwłoki z zapłatą czynszu o więcej niż 2
pełne okresy płatności oraz (iii) wystąpienia z innych przyczyn, takich jak np. permanentne nieaktualizowanie listy
personelu medycznego.
Wszelkie spory powstałe w związku z opisywaną umową rozstrzygane są przez Sąd Polubowny działający przy
Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.
Kary umowne:
Brak.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Brak.

10.1.2. Umowa o korzystanie z nieruchomości i wyposażenia Szpitala
oraz komplementarnych usług medycznych
Data zawarcia:
27 lutego 2004 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia Spółka z o. o. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Gdańsku jako Operator Infrastruktury.
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku jako Operator Medyczny.
Theo Frey Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie jako Użytkownik.
Przedmiot umowy:
Opisywana umowa reguluje korzystanie z nieruchomości i wyposażenia Szpitala, usługi medyczne świadczone przez
Operatora inkaso i rozliczanie wpłat dokonywanych przez pacjentów, korzystanie z infrastruktury telekomunikacyjnej oraz
korzystanie z urządzeń i aparatury wynajmowanej oddzielnie.
Istotne postanowienia umowy:
W ramach korzystania z nieruchomości i wyposażenia Szpitala, Operator Infrastruktury został zobowiązany do
udostępnienia pomieszczeń i podstawowego sprzętu medycznego Użytkownikowi do używania i pobierania
pożytków. Operator Infrastruktury nie gwarantuje jednak Użytkownikowi wyłączności na korzystanie z nieruchomości
i wyposażenia Szpitala oraz zastrzegł sobie prawo do wprowadzenia regulaminu obiektu. W zamian za korzystanie
z obiektu umowa nakłada na Użytkownika obowiązek uiszczania miesięcznego czynszu, którego wysokość uzależniona
jest od ilości i wartości świadczeń udostępnionych. Za dodatkową opłatą (określoną w cenniku opłat za użytkowanie
aparatury) Użytkownik może wynająć dodatkową aparaturę specjalistyczną.
Opisywana umowa zobowiązuje Operatora Medycznego do świadczenia usług medycznych obejmujących,
między innymi, pomoc pielęgniarską, opiekę przed i po zabiegową oraz zapewnienie materiałów medycznych.
Operator Medyczny zobowiązany jest ponadto do prowadzenia ewidencji zdarzeń medycznych oraz ponosi
odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników. Wartość kwot należnych Operatorowi
Medycznemu od Użytkownika określana będzie na podstawie programu komputerowego stanowiącego załącznik do umowy.
Użytkownik może, na podstawie opisywanej umowy, za dodatkową opłatą wynoszącą 100 zł za rejestrację
abonenta oraz 30 zł miesięcznego abonamentu, korzystać z infrastruktury telekomunikacyjnej z Internetem
włącznie zgodnie z taryfą cen przewidzianą za połączenia przez TP S.A.
W zamian za rozliczanie wpłat pacjentów, Użytkownik zapłaci Operatorowi Medycznemu opłatę administracyjną
w wysokości 1 % wpływów z wpłat pacjentów.
Umowa nakłada na Użytkownika obowiązek rejestracji każdego przyjętego przez niego pacjenta w rejestrze
prowadzonym przez Operatora Medycznego. Naruszenie tego postanowienia może spowodować natychmiastowe
wypowiedzenie umowy i uprawniać będzie Operatora Infrastruktury do dochodzenia kary umownej.
Ponadto Operator Infrastruktury ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
(i) wykorzystywania przedmiotu umowy niezgodnie z przeznaczeniem; (ii) opóźnień z zapłatą należności
czynszowych o więcej niż 30 dni (iii) opóźnień z zapłatą należności dla Operatora Medycznego; (iv) utraty lub
zawieszenia uprawnień do wykonywania świadczeń medycznych lub gdy z jakiegokolwiek powodu niezależnego od
Operatora Infrastruktury lub Operatora Medycznego dalsze wykonywanie umowy stanie się niemożliwe; (v)
powzięcia informacji o wykonywaniu świadczeń w sposób narażający na szkodę interesy lub dobre imię Swissmed
Centrum Zdrowia S.A. oraz (vi) naruszenia postanowień umowy.
Kary umowne:
W razie niewywiązania się przez Użytkownika z obowiązku rejestrowania przyjmowanych przez niego pacjentów
w odpowiednim rejestrze, Operator Infrastruktury może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym
i dochodzić karę umowną w wysokości 10.000 zł.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Umowa zawarta została na czas oznaczony od dnia 1 marca 2004 r. do dnia 28 lutego 2005 r.
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10.1.3. Umowa o współpracy
Data zawarcia:
1 marca 2004 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku jako Zleceniodawca.
Zakład Opieki Zdrowotnej Theo Frey Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku jako Zleceniobiorca.
Przedmiot umowy:
Zlecenie przez Zleceniodawcę Zleceniobiorcy prowadzenia kompleksowej obsługi w dziedzinie medycyny laboratoryjnej.
Istotne postanowienia umowy:
Z tytułu wykonanych analiz Zleceniodawca uiszcza Zleceniobiorcy wynagrodzenie wypłacane na podstawie faktur
wystawianych do 7 dnia każdego miesiąca po miesiącu wykonania usługi. Cennik usług stanowi załącznik do
umowy. Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić należność w terminie 14 dni od otrzymania faktury. W przypadku
zwłoki umowa przewiduje odsetki ustawowe.
Szacunkowa wartość świadczeń wynikających z umowy w okresie 12 miesięcy wynosi 3.000 zł.
Strony zobowiązały się do traktowania wszelkich informacji uzyskanych w trakcie wykonywania opisywanej umowy
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem prawa Zleceniodawcy do posługiwania się tytułem partnera
handlowego i logo Zleceniobiorcy.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony a każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego.
Zleceniobiorcy przysługuje prawo do wypowiedzenie opisywanej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
(i) opóźnienia zapłaty wynagrodzenia za 2 pełne okresy płatności oraz (ii) naruszenia przez Zleceniodawcę postanowień
dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa.
Kary umowne:
Brak.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Brak.

10.2. Umowy pożyczki
Na dzień aktualizacji Prospektu Emitent jest stroną 7 umów pożyczek oraz 1 porozumienia w sprawie określenia
szczegółowych zasad wymagalności odsetek od pożyczek, które są umowami istotnymi dla działalności Emitenta
ze względu na łączną wartość tych umów oraz osobę pożyczkodawcy. Wszystkie powyższe umowy zostały zawarte
z Theo Frey AG. Na podstawie umowy kredytowej opisany w pkt 15.1 poniżej, zawartej w dniu 4 września 2002 r.
pomiędzy Emitentem a Kredyt Bankiem S.A. w Warszawie III Oddział w Gdańsku Theo Frey AG przedłożyło
w Kredyt Banku oświadczenie stron, iż w całym okresie kredytowania – bez zgody banku – nie nastąpi spłata
udzielonych przez Theo Frey AG na rzecz Emitenta pożyczek, opisanych poniżej. Na dzień aktualizacji Prospektu
łączna wartość zadłużenia Emitenta wynikająca z powyższych umów pożyczek wynosi 5.269.365,91 PLN.

10.2.1. Umowa Pożyczki
Data zawarcia:
25 kwietnia 2002 r., zmieniona porozumieniem z dnia 18 czerwca 2002 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku jako Pożyczkobiorca.
„Theo Frey” Aktiegesellschaft z siedzibą w Bernie, Szwajcaria jako Pożyczkodawca.
Przedmiot umowy:
Udzielenie pożyczki pieniężnej w kwocie stanowiącej równowartość w złotych 200.000 euro z przeznaczeniem na
zasilenie funduszu wydzielonego z Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Oddział w Gdańsku.
Istotne postanowienia umowy:
Pożyczkodawca, będący właścicielem udziałów Pożyczkobiorcy, przekaże na jego konto określoną w umowie kwotę
w terminie do dnia 7 maja 2002 r. Zgodnie z postanowieniami opisywanej umowy spłata pożyczki nastąpi po
upływie 12 miesięcy od daty wpływu pieniędzy na właściwe konto Pożyczkobiorcy. Wraz z kwotą pożyczki
Pożyczkobiorca zwróci odsetki w wysokości 5% kwoty pożyczki rocznie naliczane od dnia wpływu pieniędzy na
konto do dnia zwrotu pożyczki. Odsetki staną się wymagalne w dniu spłaty ostatniej raty kwoty głównej pożyczki.
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Kary umowne:
Brak.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Brak.

10.2.2. Umowa Pożyczki
Data zawarcia:
24 czerwca 2003 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku jako Pożyczkobiorca.
'Theo Frey' Aktiengesellschaft z siedzibą w Bernie, Szwajcaria jako Pożyczkodawca.
Przedmiot umowy:
Udzielenie pożyczki pieniężnej w kwocie stanowiącej równowartość w złotych 100.000 CHF.
Istotne postanowienia umowy:
Pożyczkodawca, będący właścicielem udziałów Pożyczkobiorcy, przekaże na jego konto określoną w umowie kwotę
w terminie do dnia 10 sierpnia 2003 r. Zgodnie z postanowieniami opisywanej umowy spłata pożyczki nastąpi po
upływie okresu kredytowania przewidzianego w umowie nr G3/I/DN/023/02 o kredyt inwestycyjny denominowany
na euro, zawartej pomiędzy Pożyczkobiorcą a Kredyt Bankiem S.A. w Warszawie, III Oddział w Gdańsku. Wraz
z kwotą pożyczki Pożyczkobiorca zwróci odsetki w wysokości 2,5% kwoty pożyczki rocznie naliczane od dnia
wpływu pieniędzy na konto do dnia zwrotu pożyczki. Odsetki staną się wymagalne po dniu spłaty kwoty głównej.
Kary umowne:
Brak.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Brak.

10.2.3. Umowa Pożyczki
Data zawarcia:
7 sierpnia 2003 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku jako Pożyczkobiorca.
'Theo Frey' Aktiengesellschaft z siedzibą w Bernie, Szwajcaria jako Pożyczkodawca.
Przedmiot umowy:
Udzielenie pożyczki pieniężnej w kwocie stanowiącej równowartość w złotych 200.000 CHF.
Istotne postanowienia umowy:
Pożyczkodawca, będący właścicielem udziałów Pożyczkobiorcy, przekaże na jego konto określoną w umowie
kwotę w terminie do dnia 30 czerwca 2003 r. Zgodnie z postanowieniami opisywanej umowy spłata pożyczki
nastąpi po upływie okresu kredytowania przewidzianego w umowie nr G3/I/DN/023/02 o kredyt inwestycyjny
denominowany na euro, zawartej pomiędzy Pożyczkobiorcą a Kredyt Bankiem S.A. w Warszawie, III Oddział
w Gdańsku. Wraz z kwotą pożyczki Pożyczkobiorca zwróci odsetki w wysokości 2,5% kwoty pożyczki rocznie
naliczane od dnia wpływu pieniędzy na konto do dnia zwrotu pożyczki. Odsetki staną się wymagalne po dniu
spłaty kwoty głównej.
Kary umowne:
Brak.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Brak.

10.2.4. Umowa Pożyczki
Data zawarcia:
12 listopada 2003 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku jako Pożyczkobiorca.
„Theo Frey” Aktiengesellschaft z siedzibą w Bernie, Szwajcaria jako Pożyczkodawca.
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Przedmiot umowy:
Udzielenie pożyczki pieniężnej w kwocie stanowiącej równowartość w złotych 100.000 euro.
Istotne postanowienia umowy:
Pożyczkodawca, będący właścicielem udziałów Pożyczkobiorcy, przekaże na jego konto określoną w umowie kwotę
w terminie do dnia 15 listopada 2003 r. Zgodnie z postanowieniami opisywanej umowy wraz z kwotą pożyczki
Pożyczkobiorca zwróci odsetki w wysokości 4,17% kwoty pożyczki rocznie naliczane od dnia wpływu pieniędzy na
konto do dnia zwrotu pożyczki. Odsetki staną się wymagalne po dniu spłaty kwoty głównej. Umowa nie zawiera
określenia terminu spłaty pożyczki.
Kary umowne:
Brak.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Brak.

10.2.5. Umowa Pożyczki
Data zawarcia:
23 grudnia 2003 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku jako Pożyczkobiorca.
„Theo Frey” Aktiengesellschaft z siedzibą w Bernie, Szwajcaria jako Pożyczkodawca.
Przedmiot umowy:
Udzielenie pożyczki pieniężnej w kwocie stanowiącej równowartość w złotych 100.000 euro.
Istotne postanowienia umowy:
Pożyczkodawca, będący właścicielem udziałów Pożyczkobiorcy, przekaże na jego konto określoną w umowie kwotę
w terminie do dnia 23 grudnia 2003 r. Zgodnie z postanowieniami opisywanej umowy spłata pożyczki nastąpi po
upływie okresu kredytowania przewidzianego w umowie nr G3/I/DN/023/02 o kredyt inwestycyjny denominowany
na euro, zawartej pomiędzy Pożyczkobiorcą a Kredyt Bankiem S.A. w Warszawie, III Oddział w Gdańsku. Wraz
z kwotą pożyczki Pożyczkobiorca zwróci odsetki w wysokości 4,14% kwoty pożyczki rocznie naliczane od dnia wpływu
pieniędzy na konto do dnia zwrotu pożyczki. Odsetki staną się wymagalne po dniu spłaty kwoty głównej.
Kary umowne:
Brak.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Brak.

10.2.6. Umowa Pożyczki
Data zawarcia:
4 lutego 2004 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku jako Pożyczkobiorca
„Theo Frey” Aktiengesellschaft z siedzibą w Bernie, Szwajcaria jako Pożyczkodawca
Przedmiot umowy:
Udzielenie pożyczki pieniężnej w kwocie stanowiącej równowartość w złotych 100.000 euro.
Istotne postanowienia umowy:
Pożyczkodawca, będący właścicielem udziałów Pożyczkobiorcy, przekaże na jego konto określoną w umowie
kwotę w terminie do dnia 5 lutego 2003 r. Zgodnie z postanowieniami opisywanej umowy spłata pożyczki
nastąpi po upływie okresu kredytowania przewidzianego w umowie nr G3/I/DN/023/02 o kredyt inwestycyjny
denominowany na euro, zawartej pomiędzy Pożyczkobiorcą a Kredyt Bankiem S.A. w Warszawie, III Oddział
w Gdańsku. Wraz z kwotą pożyczki Pożyczkobiorca zwróci odsetki w wysokości 4,07% kwoty pożyczki rocznie
naliczane od dnia wpływu pieniędzy na konto do dnia zwrotu pożyczki. Odsetki staną się wymagalne po dniu
spłaty kwoty głównej.
Kary umowne:
Brak.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Brak.
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10.2.7. Umowa Pożyczki
Data zawarcia:
6 grudnia 2001 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku jako Pożyczkobiorca.
„Theo Frey” Aktiengesellschaft z siedzibą w Bernie, Szwajcaria jako Pożyczkodawca.
Przedmiot umowy:
Udzielenie pożyczki pieniężnej w kwocie stanowiącej równowartość w złotych 400.000 DEM.
Istotne postanowienia umowy:
Pożyczkodawca, będący właścicielem udziałów Pożyczkobiorcy, przekaże na jego konto określoną w umowie
kwotę w terminie do dnia 15 grudnia 2001 r. Spłata pożyczki nastąpi każdorazowo po upływie 120 dni od daty
wpłaty kwoty pożyczki na konto. Zgodnie z postanowieniami opisywanej umowy wraz z kwotą pożyczki Pożyczkobiorca
zwróci odsetki w wysokości 5% kwoty pożyczki rocznie naliczane od dnia wpływu pieniędzy na konto do dnia
zwrotu pożyczki. Odsetki staną się wymagalne po dniu spłaty kwoty głównej.
Kary umowne:
Brak.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Brak.

10.2.8. Porozumienie w sprawie określenia szczegółowych zasad
wymagalności odsetek od pożyczek.
Data zawarcia:
18 czerwca 2002 r.
Strony porozumienia:
Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku jako Pożyczkobiorca.
„Theo Frey” Aktiengesellschaft z siedzibą w Bernie, Szwajcaria jako Pożyczkodawca.
Przedmiot porozumienia:
Określenie szczegółowych zasad wymagalności odsetek od wiążących strony pożyczek z dnia:
(a) 9 lutego 1998 r. (na kwotę 1.227.000 DEM),
(b) 23 listopada 1998 r. (na kwotę 1.500.000 DEM),
(c) 9 grudnia 1999 r. (na kwotę 243.946,40 CHF),
(d) 24 października 2000 r. (na kwotę 149.997,18 USD),
(e) 18 stycznia 2001 r. (na kwotę 225.000 DEM),
(f) 6 grudnia 2001 r. (na kwotę 400.000 DEM),
(g) 25 kwietnia 2002 r. (na kwotę 200.000 EURO).
Istotne postanowienia porozumienia:
Strony postanowiły, że odsetki od ww. pożyczek w pkt. od a) do e) wymagalne będą dopiero od początku roku
2004, w kwocie nie większej niż równowartość 500.000 zł rocznie, licząc według kursu dewiz z chwili ich zakupu.
Zgodnie z uchwałą wspólników z dnia 18 czerwca 2002 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Swissmed
Centrum Zdrowia sp. z o. o. wymagalne wierzytelności z tytułu umów pożyczek, o których mowa w pkt. od a) do
d) oraz część wierzytelności w kwocie 913.157,06 zł z tytułu umowy, o której mowa w pkt. e) zostały wniesione
przez Theo Frey AG do spółki jako aport na pokrycie 7.890 udziałów spółki po 1.000 zł każdy objętych przez Theo
Frey AG. Odsetki od pożyczek wymienionych w punktach f) oraz g) wymagalne będą w odniesieniu do poszczególnych
pożyczek w dniu spłaty ostatniej raty kwoty głównej pożyczki.
Kary umowne:
Brak.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Brak.
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11. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
Na dzień aktualizacji Prospektu Emitent nie zawarł umów z podmiotami powiązanymi, których wartość w okresie
ostatnich 12 miesięcy od dnia sporządzenia Prospektu przekracza równowartość w PLN kwoty 500.000 euro.
Inne umowy zawarte pomiędzy Emitentem a podmiotami powiązanymi zostały opisane w Rozdziale V pkt.
10 niniejszego Prospektu.

12. KONCESJE, ZEZWOLENIA, ZGODY
12.1. Koncesje
Emitent nie posiada żadnych koncesji.

12.2. Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
Decyzją Wojewody Gdańskiego z dnia 6 kwietnia 1995 r. (Z. IV. R/8026/D-149/N/95) dokonano po raz pierwszy
rejestracji Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne 'MEDICOR' do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.
Decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2001 r. (PCOOZ. R. 8011/D-351/01) dokonano zmiany
wpisu w rejestrze – rubryka Oznaczenie zakładu opieki zdrowotnej i wpisanie w stosownej rubryce Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej SWISSMED Centrum Zdrowia (księga rejestrowa nr 2200131).

12.3. Inne zezwolenia, zgody
Decyzja nr 114/00 wydana w dniu 19 stycznia 2000 r. (Nr ZK-III-2628/99/AL.) wydana przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji zezwalająca na nabycie przez Emitenta (przed zmianą formy prawnej) w formie
umowy sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Gdańsku, ul. Wileńska składającej się z działki nr
117/3, o łącznej powierzchni całkowitej 1 ha 18 arów 19 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańsk.
Nieruchomość wpisana w KW nr 51094.

13. NAJISTOTNIEJSZE PATENTY, LICENCJE, ZNAKI TOWAROWE
13.1. Patenty, licencje
Na dzień aktualizacji Prospektu Emitent nie posiada żadnych patentów ani licencji.

13.2. Znaki towarowe
Emitent (przed zmianą formy prawnej) dokonał zgłoszenia w Urzędzie Patentowym znaku towarowego słowno
– graficznego „Swissmed Centrum Zdrowia”. Do chwili obecnej nie została w tej sprawie wydana żadna decyzja
udzielająca prawa ochronnego na ten znak towarowy.
Rodzaj znaku:
znak słowno – graficzny
Data dokonania zgłoszenia:
28 lipca 2001 r.
Numer zgłoszenia:
Z 238938
W przypadku zawieranych przez Emitenta umów franchisingowych pakiet franchisingowy obejmuje prawo do
korzystania przez franchisingobiorcę m. in. ze znaku towarowego opisanego powyżej.
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14. PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE
14.1.1. Porozumienie o współpracy (Prace Badawczo-Rozwojowe)
Data zawarcia:
4 stycznia 2002 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 5 jako Operator Medyczny.
Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Okopowej 7 jako Oddział.
Przedmiot umowy:
Zlecenie przez Oddział Operatorowi Medycznemu opracowania: (i) systemu opieki zdrowotnej według koncepcji
Swissmed Centrum Zdrowia wraz z pakietem procedur umożliwiających wprowadzenie procedur zarządzania
jakością, możliwego do implementacji zarówno w placówkach Swissmed Centrum Zdrowia jak i innych stworzonych
w oparciu o ten model; (ii) podręczników operacyjnych; (iii) dokumentacji umożliwiającej uzyskanie certyfikatu
jakości ISO; (iv) zbioru dokumentów nadających się do ich gospodarczego wykorzystania. Przedmiot umowy
obejmuje również testowanie i wdrażanie przez Operatora Medycznego programów marketingowych umożliwiających
zwiększenie sprzedaży usług finansowanych z innych źródeł niż kasy chorych.
Istotne postanowienia umowy:
Opracowania będące przedmiotem umowy realizowane będą w następujących projektach: (a) Szpital obejmujący
projekt inwestycyjny oraz działalność operacyjną szpitala, (b) lecznictwo otwarte obejmujące struktury kanału
marketingowego oraz działalność operacyjną przychodni, (c) komplementarne programy marketingowe
obejmujący program obsługi pacjentów prywatnych, standardy dokumentacji medycznej, warunki współpracy
z towarzystwami ubezpieczeniowymi.
Poszczególne opracowania stanowią dobro gospodarcze i są objęte przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W ich skład mogą wchodzić również znaki towarowe. Wszelkie
prawa autorskie do opracowań, o których mowa powyżej przynależą do oddziału.
Planowany termin zakończenia projektu przypadał na dzień 31 grudnia 2003 r. i na mocy aneksu nr 1 został
przedłużony do 31 grudnia 2004 r.
Zgodnie z założeniami polityki handlowej Swissmed Oddział stanowi samodzielnie bilansującą się jednostkę
gospodarczą. Strony ustaliły, że za wykonane przez Operatora Medycznego projekty należy mu się od Oddziału
wynagrodzenie w łącznej kwocie równej 1.950.000 złotych. Wynagrodzenie rozliczone zostanie w dwóch
transzach: (i) na koniec 2002 r. do 50 % łącznego wynagrodzenia oraz (ii) na koniec 2004 r. pozostałą część.
Zmiana terminu wykonania prac nie spowodowała zmiany uzgodnionego wynagrodzenia i spowodowana była
terminem rozpoczęcia eksploatacji Szpitala.
Kary umowne:
Brak.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Brak.

15. GŁÓWNE INWESTYCJE EMITENTA
W okresie od 2001 roku do dnia aktualizacji Prospektu głównym zadaniem inwestycyjnym Emitenta była budowa
własnego, nowoczesnego Szpitala. Pozostałe nakłady inwestycyjne to przede wszystkim nakłady poniesione
w 2001r. na modernizację wynajętej części tzw. Szpitala Studenckiego, w której spółka rozpoczęła działalność
w zakresie lecznictwa szpitalnego. Inwestycja ta miała jednak pośredni związek z realizowaną inwestycją –
budową Szpitala – bowiem chodziło o podjęcie działalności zabiegowej, przygotowanie struktur i podstawowego
personelu przed uruchomieniem Szpitala i rozpoczęcie kontraktowania tego typu usług w NFZ (na początku
działalności w BKCH). Pozostałe inwestycje dotyczyły ruchomych środków trwałych głównie leasingowanych.
Z kolei dłużne papiery wartościowe zostały zakupione na zabezpieczenie transakcji leasingu. Wartość i strukturę
nakładów w poszczególnych okresach zestawiono w tabeli poniżej.
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Wartość i struktura nakładów inwestycyjnych Emitenta (w tys. PLN)
Wyszczególnienie
12.12.03
01.01.03
01.01.02
01.01.01
-29.02.04
-11.12.03
-31.12.02
-31.12.01
Wartości niematerialne i prawne
–
41
60
5
Środki trwałe własne
17
17
142
49
Środki trwałe w leasingu
–
–
876
Środki trwałe w budowie – budynki i budowle
6.623
16.930
4.035
2.488 *
Środki trwałe w budowie – wyposażenie
7.012
187
–
Inwestycje w nieruchomości i prawa
7
7
–
3.345
Dłużne papiery wartościowe
–
5
–
100
* w 2001r. poniesiono nakłady (inwestycje w obcym środku trwałym) na modernizację części tzw. Szpitala Studenckiego,
w którym Spółka rozpoczęła działalność w zakresie lecznictwa szpitalnego (274 tys. PLN).

16. UMOWY KREDYTOWE, POŻYCZKI, PORĘCZENIA I GWARANCJE
ORAZ ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z PAPIERÓW DŁUŻNYCH,
PRAW POCHODNYCH LUB INNYCH INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH
16.1. Umowy kredytowe
Na dzień aktualizacji Prospektu Emitent jest stroną 1 istotnej umowy kredytowej, której opis znajduje się poniżej.

16.1.1. Umowa nr G3/I/DN/023/02 o kredyt inwestycyjny denominowany
w EUR
Data zawarcia:
4 września 2002 r., zmieniona aneksem z dnia 18 kwietnia 2003 r., 18 września 2003 r. oraz 15 grudnia 2003 r.
Strony umowy:
Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (poprzednia forma prawna Emitenta) jako Kredytobiorca.
Kredyt Bank S.A. III Oddział w Gdańsku z siedzibą w Warszawie jako Kredytodawca.
Przedmiot umowy:
Kredyt inwestycyjny na budowę Szpitala wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz części wyposażenia Szpitala
bezpośrednio związanego z budynkiem i jego funkcjonalną częścią.
Istotne postanowienia umowy:
Na podstawie opisywanej umowy, Kredytodawca udzielił Kredytobiorcy kredytu inwestycyjnego w kwocie
4.937.629 euro lecz nie więcej niż 19.950.000 PLN na budowę Szpitala wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz
części wyposażenia Szpitala bezpośrednio związanego z budynkiem i jego funkcjonalną częścią.
Oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy wynosiło 5,83% w stosunku rocznym. Kredyt jest oprocentowany
według zmiennej stopy procentowej (stawka EURIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększona o 2,5%).
Kredyt będzie spłacany w 92 równych, miesięcznych ratach począwszy od dnia 31 stycznia 2005 r. do dnia 30 sierpnia
2012 r. Dzień 30 sierpnia 2012 r. jest ostateczną datą spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi należnościami
(m. in. prowizjami). Spłata kredytu następuje w PLN.
Spłata kredytu została zabezpieczona: (a) hipoteką kaucyjną do kwoty 7.000.000 euro na nieruchomości w Gdańsku
(KW nr 51094); (b) hipoteką kaucyjną do kwoty 500.000 euro na nieruchomości w Gdańsku (KW nr 87552); (c)
hipoteką kaucyjną do kwoty 200.000 euro na nieruchomości w Gdańsku (KW nr 87169); (d) przelewem na rzecz
Kredytodawcy praw z tytułu wszystkich obecnych i przyszłych umów ubezpieczeniowych – umowa cesji praw z dnia
1 marca 2004 r. zawarta pomiędzy Kredytodawcą a Kredytobiorcą; (e) zastawem rejestrowym na mieniu ruchomym
przedsiębiorstwa o wartości bilansowej 1.079.240,04 PLN; (f) zastawem rejestrowym na części wyposażenia
sfinansowanego z środków uzyskanych z kredytu; (g) nieodwołalnymi pełnomocnictwami do rachunków Kredytobiorcy
prowadzonych przez Kredytodawcę; (h) nieodwołalnym pełnomocnictwem dla Kredytodawcy do dokonania sprzedaży
nieruchomości gruntowej wraz ze Szpitalem, udzielone w formie aktu notarialnego oraz (i) pełnomocnictwa do
rachunku Kredytobiorcy prowadzonego przez Kredytodawcę, na którym będzie zgromadzona i zablokowana na
rzecz Kredytodawcy kwota 1.500.000 PLN (przy czym pełnomocnictwo i blokada wygasną w dniu przedłożenia
Kredytodawcy kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości co najmniej 10.000.000 PLN).
Brak spłaty kredytu w terminie określonym w umowie spowoduje naliczenie karnych odsetek za każdy dzień
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opóźnienia w wysokości 20% w skali roku. Brak spłaty odsetek w terminie określonym w umowie spowoduje
zwiększenie oprocentowania pozostałego niewymagalnego kredytu o 50%.
Umowa zawiera również oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji na podstawie treści art. 97 ust.
1 Prawa Bankowego do kwoty 7.900.207 euro. Kredytodawca na podstawie wskazanego powyżej oświadczenia
Kredytobiorcy jest uprawniony do wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego do dnia 30 sierpnia 2015 r.
Umowa przewiduje również obowiązkową, przedterminową spłatę kredytu w wysokości 50% dodatniego strumienia
pieniężnego wygenerowanego przez Kredytobiorcę w danym roku obrachunkowym począwszy od roku 2004,
jeżeli wielkość tego strumienia będzie większa niż 50.000 PLN.
Kary umowne:
Brak.
Zastrzeżenie warunku lub terminu:
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

16.2.Inne umowy
Na dzień aktualizacji Prospektu Emitent nie jest stroną jakiejkolwiek istotnej umowy poręczenia czy gwarancji.
Emitent nie jest stroną jakiejkolwiek istotnej umowy pożyczki z wyjątkiem umów pożyczek zawartych z Theo Frey AG
opisanych w pkt. 10.2 powyżej.
Na Emitencie ciążą zobowiązania wynikające z wyemitowanych przez niego Obligacji, opisane szczegółowo
w Rozdziale III, pkt 17 Prospektu. Poza tym na Emitencie nie ciążą jakiekolwiek inne zobowiązania wynikające
z papierów dłużnych, praw pochodnych lub innych instrumentów finansowych.
Na Emitencie ciążą zobowiązania wynikające z weksli in blanco wystawionych przez Emitenta z zastrzeżeniem 'bez
protestu' stanowiących zabezpieczenie umów leasingu zawartych przez Emitenta. Zgodnie z postanowieniami umów
leasingu, finansujący ma prawo wypełnić sumę odpowiadającą zadłużeniu Emitenta z tytułu umowy leasingu
łącznie z odsetkami i kosztami. Zestawienie umów leasingu z których wynikają zobowiązania wekslowe Emitenta
przedstawia poniższa tabela:

120

5 swiss.qxd

8/27/04

3:37 PM

Page 121

Rozdział V – Dane o działalności Emitenta

Umowy leasingu
Lp.
Nazwa
umowy
1

Umowa
leasingu
nr O-5583

2

Umowa
leasingu
dewizowego
FFP 3357
/07/2002

3

4

Data
zawarcia

Finansujący

Przedmiot
leasingu
samochód
osobowy

Wartość
przedmiotu
leasingu
13.032,89
euro

12/07/2001,
zmieniona
aneksem
nr 1/8/2002
z 26/08/2002
oraz aneksem nr
2 z 03/10/2001
01/07/2002

Deutsche
Financial
Services
Polska
Sp. z o. o.

Fiat Finance samochód
Polska S.A. osobowy

6.003,05
euro

Umowa
leasingu
dewizowego
FFP 3428
/07/2002

09/07/2002

Fiat Finance samochód
Polska S.A. osobowy

5.926,29
euro

Umowa
leasingu
nr G3349L

09/04/2004

Raiffeisen
Leasing
Polska S.A.

97.817,44
PLN

samochód
ciężarowy

Zabezpieczenie

weksel
własny in blanco
wystawiony przez
Emitenta

weksel własny in
blanco wraz
z deklaracją
wekslową
z zastrzeżeniem
„bez protestu”
wystawiony
przez Emitenta
weksel własny in
blanco wraz
z deklaracją
wekslową z
zastrzeżeniem
„bez protestu”
wystawiony
przez Emitenta
weksel własny in
blanco wraz
z deklaracją
wekslową
z zastrzeżeniem
„bez protestu”
wystawiony
przez Emitenta

17. NIERUCHOMOŚCI
Na dzień aktualizacji Prospektu Emitent posiada następujące nieruchomości, które mają dla Emitenta istotne
znaczenie ze względu na rodzaj prowadzonej przez Emitenta działalności.
Emitent jest właścicielem działki budowlano-rolnej o numerze 117/3 o powierzchni 1,1819 ha objętej księgą
wieczystą o numerze KW 51094, położonej w Gdańsku ul. Wileńska nr 44. Nieruchomość została nabyta przez
Emitenta na podstawie umowy sprzedaży z dnia 15 lutego 2000 r. (nr rep. A 2025/02). Nieruchomość jest
obciążona hipoteką kaucyjną do kwoty 7.000.000 euro na rzecz Kredyt Banku S.A. III Oddziału w Gdańsku.
Emitent jest właścicielem lokalu użytkowego o powierzchni 649 m. kw. (zakład opieki zdrowotnej, przychodnia
wielospecjalistyczna, położony w Gdańsku ul. Marii Skłodowskiej – Curie 5) objętego księgą wieczystą o numerze
KW 87552. Lokal użytkowy został wydzielony z nieruchomości objętej księgą wieczystą o numerze KW 71053.
Emitentowi przysługuje również (do dnia 22 września 2094 r.) udział 76/100 części w prawie użytkowania
wieczystego działki nr 20/1 o powierzchni 514 m. kw. wpisanego do księgi wieczystej o numerze KW 71053 oraz
taki sam udział we współwłasności części domu przeznaczonych do wspólnego korzystania. Nieruchomość
została nabyta przez Emitenta na podstawie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży lokalu
użytkowego z dnia 30 kwietnia 1999 r. (nr rep. A 4085/99). Nieruchomość jest obciążona hipoteką kaucyjną do
kwoty 500.000 euro na rzecz Kredyt Banku S.A. III Oddziału w Gdańsku.
Emitent jest właścicielem działki o numerze 20/2 o powierzchni 510 m. kw., położonej w Gdańsku ul. Marii
Skłodowskiej – Curie 6, objętej księgą wieczystą o numerze KW 87169. Nieruchomość została nabyta przez
Emitenta na podstawie umowy sprzedaży z dnia 8 marca 1999 (nr rep. A 2111/99). Nieruchomość jest
obciążona hipoteką kaucyjną do kwoty 200.000 euro na rzecz Kredyt Banku S.A. III Oddziału w Gdańsku.
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18. INFORMACJE O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH
18.1. Postępowania upadłościowe, układowe, ugodowe, egzekucyjne
lub likwidacyjne
W okresie ostatnich pięciu lat obrotowych, do dnia aktualizacji Prospektu, wobec Emitenta lub akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5% akcji lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta nie są prowadzone żadne
postępowania upadłościowe, układowe, ugodowe, egzekucyjne lub likwidacyjne, których wynik ma lub może mieć
istotne znaczenie dla działalności Emitenta.

18.2. Inne postępowania, których stroną jest Emitent lub akcjonariusz
posiadający co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu
emitenta
Emitent nie jest stroną jakiegokolwiek postępowania, którego wynik miał, ma lub może mieć istotne znaczenie dla
działalności Emitenta.
Na dzień aktualizacji Prospektu przeciwko Emitentowi toczą się 3 postępowania, które nie są istotne dla działalności
Emitenta, a dotyczą: (i) w jednym przypadku postępowanie nakazowe o zwrot nienależnego świadczenia pieniężnego
(nadpłata na rachunek pozwanego z tytułu świadczonych przez pozwanego na rzecz powoda usług zdrowotnych
(sprawa z powództwa Flextronics International Poland Sp. z o. o. w Tczewie, wartość przedmiotu sporu – 51.182,00
PLN, Emitent wnosi o oddalenie powództwa w całości jako bezzasadnego); (ii) w drugim przypadku zadośćuczynienia
za dolegliwości będące wynikiem przeprowadzonej operacji w oddziale szpitalnym Swissmed w Szpitalu
Studenckim, zarażenie gronkowcem złocistym i zaniedbań lekarskich (powód – Zbigniew Tylkowski, wartość
przedmiotu sporu – 180.000 PLN, do sprawy po stronie Emitenta w charakterze interwenienta ubocznego
przystąpiło TUiR Warta S.A., Oddział w Gdyni, Emitent wnosi o oddalenie powództwa); (iii) w trzecim przypadku
odszkodowania tytułem zajęcia przez Emitenta pasa działki powoda przy prowadzeniu robót budowlanych,
polegających na wykonaniu muru oporowego stabilizującego skarpę zabezpieczającą stację transformatorową
i agregat prądotwórczy, wraz z przyległym ciągiem komunikacyjnym, w okresie przekraczającym czas, na który
powód wyraził zgodę oraz odszkodowania za zniszczone i przemarznięte owoce składowane w magazynach
znajdujących się na działce powoda (powód – Czesław Pieniążek, wartość przedmiotu sporu – 16.000 PLN,
Emitent wnosi o oddalenie powództwa).
W dniu 23 stycznia 2004 r. Emitent jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
złożył skargę przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w Warszawie na naruszenie przez NFZ zasad
przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu
lecznictwa szpitalnego od dnia 1 stycznia 2004 r. Skarga zawiera wniosek o wydanie postanowienia
nakazującego ponowne przeprowadzenie przedmiotowego postępowania. Zdaniem skarżącego postępowanie
w sprawie zawarcia umowy zostało przeprowadzone błędnie, z naruszeniem zasad Ustawy o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, w szczególności art. 91, 86, w wyniku czego naruszony został
interes prawny i faktyczny skarżącego.
Na dzień aktualizacji Prospektu Emitent nie posiada informacji o jakimkolwiek postępowaniu, którego stroną jest
akcjonariusz posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta a których wynik ma lub
mógłby mieć wpływ na działalność Emitenta.

18.3.Postępowania przed organami administracji
Emitent nie jest stroną, ani w okresie ostatnich 5 lat obrotowych nie był stroną, jakiegokolwiek postępowania
administracyjnego, związanego z działalnością Emitenta, którego wynik ma lub może mieć wpływ na prowadzoną
przez Emitenta działalność gospodarczą.
Państwowa Inspekcja Sanitarna
W Spółce (włączając w to odziały Emitenta) odbywało się wiele kontroli przeprowadzanych przez inspektorów
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przeprowadzane kontrole dotyczyły nadzoru bieżącego z higieny komunalnej lub
epidemiologii. Przeprowadzano także kontrole Sanepidu. Wydane przez powyższe organy postanowienia oraz
zalecenia są wykonywane i nie wymagają poniesienia przez Emitenta istotnych nakładów finansowych na ich realizację.
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19. REALIZACJA OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z TYTUŁU WYMAGAŃ
OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Emitent realizuje obowiązki z tytułu wymagań środowiska naturalnego. W tym celu zawarł następujące umowy:
1. umowa z dnia 1 lutego 1999 r. z Przedsiębiorstwem Robót Sanitarno Porządkowych S.A. w Gdańsku
(Zleceniobiorca), której przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych,
2. umowa z dnia 01.03.2004 r. z firmą Usługi Transportowe Adam Ruciński w Gdańsku, której przedmiotem jest
usuwanie odpadów powstających z działalności służb medycznych (grupa kodowa 18, zgodnie z rozporządzeniem
MOŚZNiL z dnia 24 12 1997 r. o ' Klasyfikacji odpadów' Dz. U. Nr 162, poz. 1135),
3. umowa z dnia 01.04.2004 r. z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Gdańsku, której przedmiotem jest
utylizowanie odpadów powstających z działalności służb medycznych (grupa kodowa 18),
4. umowa z dnia 25.02.2004 r. z firmą Megamini Sp. z o. o. w Gdańsku, w zakresie kompleksowego utrzymania
czystości,
5. umowa z dnia 09.03.2004 r. ze Spółdzielnią Pracy AGRO-FILM w Warszawie, w zakresie zagospodarowania
odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 27.04.2001 r. o odpadach.
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Rozdział VI. OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA
1. OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI
Ocena zarządzania zasobami finansowymi została oparta na zbadanych sprawozdaniach finansowych za okres lat
2001, 2002 i 2003 (do dnia 11 grudnia 2003 r.), jak również na zbadanym sprawozdaniu finansowym za okres
od 12 grudnia 2003 r. do 30 czerwca 2004 r.
Wnioski z przeprowadzonej analizy sposobu i jakości zarządzania zasobami finansowymi Emitenta muszą zostać
wyciągnięte mając na względzie przede wszystkim fakt, że Spółka jest w fazie wdrażania strategii swego rozwoju
oraz inwestowania w kluczowe, dla powodzenia tej strategii, składniki materialne.
Do połowy 1999 roku, po pierwszych przekształceniach własnościowych i kapitałowych, Spółka prowadziła
działalność usługową na rynku medycznym, mając za podstawę dotychczasowe doświadczenia Centrum Medycznego
Medicor i jego pacjentów oraz zaplecze kapitałowe i sprzętowe THEO FREY POLSKA. W I połowie 1999 roku
zakończono budowę nowej, własnej przychodni umożliwiającej świadczenie specjalistycznych usług medycznych,
zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie. W II połowie 1999 roku podjęto decyzję o budowie
własnego obiektu szpitalnego, zaś w lutym 2000 roku zakupiono działkę w Gdańsku przy ul. Wileńskiej
i rozpoczęto prace przygotowawcze związane z tym procesem inwestycyjnym. Równocześnie, w grudniu 2000 roku
uruchomiono kolejną przychodnię w Gdyni przy ul. Starowiejskiej obejmującą zakresem swych usług podstawową
opiekę zdrowotną oraz niektóre porady specjalistyczne i diagnostykę. Natomiast na przełomie 2000 i 2001 roku
podjęto decyzję o utworzeniu dwóch placówek medycznych w Tczewie. Po analizie osiągniętych wyników, na
początku 2002 roku, zdecydowano o zmianie form organizacyjno – prawnych służących do prowadzenia
działalności poza Gdańskiem – zrezygnowano z inwestycji bezpośrednich w budowę satelitarnych placówek
medycznych. W związku z powyższym placówka w Gdyni została przekazana (infrastruktura sprzedana) na rzecz
innego, współpracującego Zakładu Opieki Zdrowotnej, zaś przychodnię w Tczewie zastąpiono placówką
funkcjonującą na bazie franchisingu. Równolegle do działań związanych z budową placówek zajmujących się
podstawową i specjalistyczną opieką zdrowotną, na przełomie 2000 i 2001 roku, zapoczątkowano działania
mające na celu przygotowanie Spółki do prowadzenia działalności szpitalnej. W tym celu została wynajęta część
Szpitala należącego do ZOZ dla Szkół Wyższych w Gdańsku (tzw. Szpital Studencki) a w strukturze organizacyjnej
został wydzielony Oddział, którego podstawowym zadanie było i jest nadal prowadzenie inwestycji w szpital
Spółki zlokalizowany w Gdańsku przy ul. Wileńskiej.
Wszystkie wskazane powyżej zmiany organizacyjne, jak również realizacja strategii dalszego rozwoju, której
założeniem była m. in. dywersyfikacja źródeł przychodów, wpływały na wielkość generowanych przez Spółkę
przychodów i tym samym osiąganych wyników finansowych (zagadnienie omawiane w punkcie 5 rozdziału
piątego). W analizowanym okresie nastąpił wzrost przychodów pomiędzy 2001 rokiem a 2002 rokiem. Natomiast
z uwagi na ww. zmianę podejścia do sposobu funkcjonowania placówek poza Gdańskiem, przychody w 2003
roku osiągnęły poziom roku 2001. Równocześnie z uwagi na proces przemian w całym analizowanym okresie
i ponoszenie kosztów operacyjnych związanych z realizowaną inwestycją przy ul. Wileńskiej w Gdańsku, Spółka
osiągała stratę na swej działalności.
We wskazanym okresie podstawowymi źródłami prowadzenia działalności były środki własne pochodzące
z podwyższanego kapitału własnego oraz kredytu bankowego udzielonego przez Kredyt Bank. W 2004 roku
nastąpiła istotna zmiana w sposobie finansowania działalności Spółki – wyemitowała ona obligacje zamienne na akcje.

1.1. Analiza rentowności
30 czerwca
2004
Wsk. rentowności sprzedaży
na działalności operacyjnej
Wsk. rentowności sprzedaży brutto
Wsk. rentowności sprzedaży netto
Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitałów
własnych (ROE)

11 grudnia
2003

31 grudnia
2002

31 grudnia
2001

-57,18%
-73,67%
-80,33%
-4,42%

-38,82%
-41,87%
-42,34%
-5,54%

-18,94%
-38,23%
-27,55%
-8,53%

-52,56%
-51,38%
-51,38%
-19,85%

-45,75%

-29,14%

-18,51%

-126,24%

125

6 swiss.qxd

8/27/04

2:12 PM

Page 126

Rozdział VI – Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

W analizowanym okresie działalność Spółki charakteryzowała się ujemnymi wskaźnikami rentowności działalności.
Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy są wyżej scharakteryzowany przemiany w sposobie i celach działalności Spółki.
Jako jedną z tendencji, na którą należy wskazać, jest fakt zmniejszania się poziomu obliczanego wskaźnika ROA.
Jest to konsekwencją istotnego zwiększenia sumy bilansowej Spółki w analizowanym okresie i utrzymywania się
generowanej straty na podobnym, w poszczególnych latach, poziomie.

1.2. Analiza zadłużenia

Wsk. zadłużenia
Wsk. zadłużenia
kapitałów własnych

30 czerwca
2004
0,90

11 grudnia
2003
0,80

31 grudnia
2002
0,48

31 grudnia
2001
0,77

9,27

4,20

1,05

4,92

Analizując sprawozdania finansowe Spółki, jak również obliczone wskaźniki zadłużenia, należy stwierdzić, że jest
ona w bardzo dużym stopniu zadłużona. Wynika to głównie z faktu finansowania kapitałami obcymi programu inwestycyjnego, tj. budowy Szpitala.

1.3. Analiza płynności

Wsk. bieżącej płynności
Wsk. szybkiej płynności
Wsk. podwyższonej płynności

30 czerwca
2004
0,31
0,29
0,09

11 grudnia
2003
0,26
0,23
0,02

31 grudnia
2002
0,99
0,91
0,07

31 grudnia
2001
1,23
1,23
0,60

W całym analizowanym okresie działalność Spółki charakteryzowała się niskimi wskaźnikami płynności. Nie osiągają
one poziomów uznawanych za bezpieczne. Jednakże z uwagi na wskazywaną wcześniej specyfikę działania Spółki
w analizowanym okresie należy wskazać na to, że zdecydowana większość zobowiązań Emitenta wynika z finansowania
programu inwestycyjnego. Relacja wartości realizowanej inwestycji do skali dotychczas prowadzonej działalności,
jak również z racji specyfiki tego rodzaju inwestycji, konieczność uznania jej za długoterminową umożliwia brak
negatywnej oceny tej sfery działania Emitenta. Dotychczas Zarząd sprawnie współpracował ze wszystkimi
kooperantami, rozwijając firmę pomimo niskich wskaźników płynności utrzymujących się w minionym okresie.
Wprawdzie z działalnością Emitenta oraz czynnikami otoczenia wiążą się opisane w prospekcie zagrożenia, jednak
Zarząd i osoby zajmujące kluczowe stanowiska w Spółce podejmują wszelkie możliwe działania celem
przeciwdziałania negatywnym skutkom opisanych zagrożeń.

1.4. Sposób obliczania poszczególnych wskaźników
1.4.1. Analiza rentowności
Wskaźnik rentowności sprzedaży na działalności operacyjnej = zysk na działalności operacyjnej / przychody ze
sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów;
Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto = zysk brutto / przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów
i materiałów;
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto = zysk netto / przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów
i materiałów;
Stopa zwrotu z aktywów (ROA) = zysk netto / aktywa razem;
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) = zysk netto / kapitał własny;
Wszystkie wielkości ze sprawozdań finansowych obejmują cały okres lub wg stanu na koniec danego okresu.
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1.4.2. Analiza zadłużenia:
Wskaźnik zadłużenia = zobowiązania ogółem / aktywa razem;
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych = zobowiązania ogółem / kapitały własne;
Wszystkie wielkości ze sprawozdań finansowych wg stanu na koniec danego okresu. Zobowiązania ogółem nie
obejmują rezerw.

1.4.3. Analiza płynności:
Wskaźnik bieżącej płynności = majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe;
Wskaźnik szybkiej płynności = (majątek obrotowy – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe;
Wskaźnik podwyższonej płynności = (majątek obrotowy – zapasy – należności krótkoterminowe) / zobowiązania
krótkoterminowe;
Wszystkie wielkości ze sprawozdań finansowych wg stanu na koniec danego okresu.

2. OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW
NA WYNIKI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W 2001 roku następujące czynniki i nietypowe zdarzenia miały wpływ na wynik z działalności gospodarczej Spółki:
1) rozpoczęcie funkcjonowania w ramach struktury organizacyjnej trzech nowych placówek medycznych –
przychodni – dwóch w Tczewie oraz jednej w Gdyni;
2) rozpoczęcie działalności szpitalnej w wynajętej części szpitala należącego do ZOZ dla Szkół Wyższych;
3) utworzenie, w ramach Spółki, Oddziału mającego zająć się projektem inwestycyjnym – budowa Szpitala.
W 2002 roku następujące czynniki i nietypowe zdarzenia miały wpływ na wynik z działalności gospodarczej Spółki:
1) zakończenie świadczenia usług, w dotychczasowej formie, w utworzonych rok wcześniej placówkach medycznych
poza Gdańskiem;
2) zwiększenie nakładów ponoszonych na budowę ww. szpitala, co w zdecydowany sposób zmieniło strukturę
bilansu oraz sumę bilansową Spółki. Z jednej strony dotyczyło to pozycji majątku trwałego, zaś z drugiej –
kapitałów własnych, z których finansowana była inwestycja.
W 2003 roku następujące czynniki i nietypowe zdarzenia miały wpływ na wynik z działalności gospodarczej Spółki:
1) istotne zaawansowanie budowy Szpitala, co w konsekwencji spowodowało dalszy wzrost sumy bilansowej Spółki,
w tym po stronie aktywów w kategorii środków trwałych w budowie, zaś po stronie pasywów – w kategorii
zobowiązań. Spółka na kontynuację programu inwestycyjnego zaciągnęła kredyt w Kredyt Banku S.A.;
2) przekształcenie formy prawnej Emitenta ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną w związku
z przygotowywaną emisją obligacji zamiennych na akcje;
3) podpisanie umowy o współpracy z amerykańską organizacją medyczną Kettering Medical Center Network,
z Ohio. W wyniku zainicjowanej współpracy Swissmed zyskał możliwości pozyskania wiedzy z zakresu zarządzania
procedurami medycznymi oraz możliwość leczenia pacjentów w Stanach Zjednoczonych (w zakresie
wysokospecjalistycznych procedur, których nie wykonuje się w Polsce).
W okresie pomiędzy zamknięciem ksiąg za 2003 rok a 30 czerwca 2004 roku następujące czynniki i nietypowe
zdarzenia miały wpływ na wynik z działalności gospodarczej Spółki:
1) przeprowadzono emisję obligacji o wartości 9,5 mln złotych. Obligacje są obligacjami zamiennymi na akcje,
z terminem wykupu w 2009 roku. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na dokończenie inwestycji w szpital
przy ul. Wileńskiej, w tym przede wszystkim na wyposażenie tej placówki medycznej;
2) częściowe oddanie do użytku budynku Szpitala;
3) następowało stopniowe zakończenie i rozliczenie inwestycji w obiekt przy ul. Wileńskiej w Gdańsku oraz sukcesywne uruchamianie kolejnych części szpitala;
4) rozpoczęto przygotowania do wprowadzenie akcji Spółki do publicznego obrotu.
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3. OPIS KIERUNKÓW ZMIAN W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W OKRESIE OD SPORZĄDZENIA OSTATNIEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZAMIESZCZONEGO W PROSPEKCIE DO DATY SPORZĄDZENIA
PROSPEKTU
W okresie od sporządzenia ostatniego sprawozdania finansowego zamieszczonego w Prospekcie do daty
sporządzenia Prospektu nie nastąpiły zmiany w działalności gospodarczej Spółki. Spółka prowadziła swą
podstawową działalność statutową w dotychczasowych placówkach medycznych, jak również kończyła proces
inwestycyjny przy budowie Szpitala.

4. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW
ISTOTNYCH DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA EMITENTA ORAZ
OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCIGOSPODARCZEJ EMITENTA
4.1. Czynniki zewnętrzne
4.1.1. Sytuacja na rynku usług medycznych
Spółka działa na rynku usług medycznych, który w znacznym stopniu uzależniony jest od jego finansowania ze
środków publicznych. W dotychczasowej strukturze źródeł finansowania przychodów Emitenta środki publiczne
również mają znaczny udział. Na dzień sporządzenia Prospektu, w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
w sprawie Narodowego Funduszu Zdrowia, nie jest znany sposób działania publicznego systemu finansowania
opieki medycznej po 2004 roku. Jednakże istnieje duże prawdopodobieństwo, że wymuszone ww. orzeczeniem
zmiany będą zmierzać w kierunku przynajmniej częściowego urynkowienia mechanizmów finansowania.

4.1.2. Utrzymanie tendencji rozwojowych w gospodarce polskiej
Spółka świadczy, jak również planuje rozwijać, usługi na najwyższym poziomie światowym. Z uwagi na fakt, że
część przychodów będzie finansowana bezpośrednio przez pacjentów, bez udziału NFZ, czy też towarzystw
ubezpieczeniowych, istotnym jest utrzymanie tendencji rozwojowych w gospodarce polskiej. Może to w długiej
perspektywie zwiększyć posiadaną i potencjalną bazę pacjentów, jak również spowodować utrzymanie się
tendencji do zwiększania zainteresowania Polaków profilaktyką medyczną oraz korzystania z lepiej wyposażonych
placówek medycznych.

4.1.3. Rozwój prywatnej służby zdrowia
Emitent działa na bardzo specyficznym rynku. Konkuruje przede wszystkim o kontrakty z NFZ, umowy z innymi
podmiotami, w tym towarzystwami ubezpieczeniowymi, finansującymi wykonywanie usług medycznych oraz
bezpośrednio o pacjentów krajowych i zagranicznych. Sytuacja na rynku może zostać scharakteryzowana na taką,
w której z jednej strony występuje bardzo dużo podmiotów oferujących usługi medyczne, zaś z drugiej – ciągły
niedobór środków finansowych. Jednakże z uwagi na opóźnienia w reformowaniu tego sektora w Polsce, jak
również wysoki potencjał rozwojowy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że walka konkurencyjna będzie się
nasilać, w tym głównie ze strony podmiotów prywatnych.

4.1.4. Lokalizacja Spółki
Spółka działa w północnej części Polski na terenie województwa pomorskiego. Według danych GUS obszar ten
jest zamieszkany przez ok. 2,2 miliona osób. Na terenie województwa pomorskiego znajdują się 42 miasta, przy
czym potencjał regionu koncentruje się w obszarze północno-wschodnim, w szczególności wokół stolicy województwa
– Gdańska. Tu na terenie trzech miast tworzących tzw. „Trójmiasto” (Gdańsk, Sopot, Gdynia) zamieszkuje ok. 1/3
ludności województwa. Województwo pomorskie należy do atrakcyjnych inwestycyjnie regionów ze względu na
chłonność rynku, dobrze rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną, znajdujące się tu porty morskie.
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4.2. Czynniki wewnętrzne
4.2.1. Unikalna strategia rozwoju i działania
Spółka świadczy, jak również planuje rozwijać, usługi medyczne na najwyższym poziomie. W celu pełnego wykorzystania
posiadanego potencjału opracowana strategia funkcjonowania zakłada z jednej strony świadczenie usług
medycznych w ramach Operatora Medycznego, z drugiej zaś – generowanie przychodów z działalności
Operatora Infrastruktury. Takie podejście do usług medycznych skutkować będzie wysoką rentownością prowadzonej
działalności, jak również wysoką jakością świadczonych usług. Koncepcja takiego zarządzania świadczeniem usług
medycznych została wypracowana na bazie wiedzy i doświadczeń zagranicznych konsultantów z USA oraz polskich menadżerów.

4.2.2. Wielospecjalistyczny Szpital
Kluczowym elementem systemu opieki zdrowotnej realizowanego przez Spółkę jest uniwersalny, wielospecjalistyczny
Szpital wyposażony w nowoczesną aparaturę diagnostyczną, zapewniający przewagę konkurencyjną dzięki:
• spełnianiu wymogów stawianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Unię Europejską,
• organizacji i wyposażeniu Szpitala stwarzających szerokie możliwości do realizacji różnych procedur zabiegowych,
• komfortowym warunkom zakwaterowania w porównaniu z publiczną służbą zdrowia (np. klimatyzowane 1-2
osobowe pokoje, wyposażone w odbiorniki TV, telefony, własne węzły sanitarne),
• zapleczu diagnostycznemu umożliwiającemu przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego w okresie
poprzedzającym pobyt w Szpitalu,
• zespołowi wykwalifikowanych lekarzy, z wieloletnim doświadczeniem, współpracujących ze Spółką, tworzący
zaplecze kadrowe dla działalności Operatora Medycznego,
• możliwości korzystania z wiedzy i doświadczenia partnerów zagranicznych.

4.2.3. Współpraca z organizacjami medycznymi
Mając na względzie świadczenie usług na najwyższym poziomie, Spółka podejmuje współpracę z wieloma
ośrodkami zajmującymi się ochroną zdrowia. Przykładem jest tutaj umowa o współpracy z amerykańską
organizacją medyczną Kettering Medical Center Network.

4.2.4. Współpraca z towarzystwami ubezpieczeniowymi
W celu zwiększenia niezależności prowadzonej działalności, jak również dywersyfikację źródeł finansowania
przychodów, Spółka podjęła już współpracę z kilkoma towarzystwami ubezpieczeniowymi, w tym również
z zachodnioeuropejskimi oraz świadczy usługi dla klientów zagranicznych (za pośrednictwem programów typu
assistance). Wpływa to na większą przewidywalność poziomu przychodów oraz w przypadku klientów
zagranicznych – na poprawę rentowności prowadzonej działalności.

4.3. Perspektywy rozwoju
Zgodnie z opracowaną i realizowaną strategią działania zakładany jest dynamiczny rozwój Spółki, w szczególności
osiągnięcie stabilnej pozycji na rynku usług medycznych w województwie pomorskim. W tym celu Spółka pragnie
przede wszystkim zakończyć całkowity rozruch Szpitala.
Świadczone usługi opieki medycznej będą się opierać zatem na powiązanych organizacyjnie – Szpitalu oraz
przychodniach specjalistycznych, umożliwiając diagnostykę pacjenta i jego pełne przygotowanie do ewentualnego
zabiegu jeszcze przed przyjęciem do Szpitala. Przychodnia będzie współpracować zaś z innymi placówkami
medycznymi zorganizowanymi jako sieć partnerów medycznych lub podmiotów kooperujących na bazie modelu
franchisingu. Taki sposób działania będzie umożliwiać elastyczne dostosowywanie się do potrzeb rynku, jak
również selekcję zabiegów i operacji zapewniających większą rentowność.
Według szacunków Spółki, liczba hospitalizowanych rocznie osób na terenie województwa pomorskiego w latach
2004 -2005 powinna oscylować w przedziale 330.000 – 414.000. Przy założeniu, że Szpital będzie przyjmować
ok. 8,5 tys. osób rocznie (co oznacza wykorzystanie bazy łóżkowej na poziomie ok. 70-75%) będzie to odpowiadało
udziałowi w rynku lokalnym na poziomie ok., 2 – 2,5%.
W kolejnych latach Spółka planuje podejmowanie działalności w następnych placówkach a także zwiększenie
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zasięgu działania w zakresie podstawowej i specjalistycznej diagnostyki medycznej i porad lekarskich w ramach
sieci współpracujących placówek. Zakłada ona również, że usługi lecznictwa otwartego poza terenem Gdańska
mają być oferowane przez niezależne podmioty gospodarcze współpracujące ze Spółką na bazie umowy franchisingu
lub umowy o współpracy.
Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że województwo pomorskie, w szczególności Trójmiasto, stanowi atrakcyjny
turystycznie obszar. Rozwijające się połączenia promowe ze Szwecją i Danią sprawiają, że region ten odwiedzany
jest przez coraz większą liczbę turystów zagranicznych. Stanowią oni potencjalnie bardzo atrakcyjny segment
rynku dla dysponującej odpowiednim zapleczem medycznym placówki. Dotychczasowe doświadczenia Spółki
wykazują, że wynagrodzenia uzyskane od zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych są kilkukrotnie wyższe od
przeciętnych cen usług medycznych obowiązujących w Polsce.
Cytowane już wcześniej wyniki badań przeprowadzonych przez CBOS nt. Opinii o opiece zdrowotnej wskazywały
również, że korzystanie z prywatnych usług medycznych wiąże się z negatywnymi opiniami o opiece zdrowotnej, jej
jakości oraz o publicznej służbie zdrowia. Porównanie wyników z danymi z 2002 r. wskazywało na pewien wzrost
odsetka osób korzystających z prywatnych usług medycznych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
Źródło: CBOS

5. STRATEGIA ROZWOJU I ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE EMITENTA NA
NAJBLIŻSZE LATA
5.1. Strategia rozwoju
Długoterminowa strategia rozwoju Emitenta została oparta na kilkuletnim doświadczeniu i wiedzy Emitenta,
polskich menadżerów oraz zagranicznych konsultantów. Zakłada ona budowanie pozytywnego wizerunku Spółki,
celem osiągnięcia stabilnej pozycji na rynku usług medycznych w Polsce Północnej, w tym w szczególności w woj.
pomorskim, jak również zajęcie znaczącej pozycji wśród prywatnych zakładów medycznych w kraju, tak by
zapewnić trwały wzrost jej wartości.
Kluczowy element przyjętej strategii stanowi wysokospecjalistyczny Szpital, wyposażony w nowoczesną aparaturę
diagnostyczną, spełniający standardy stawiane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i odpowiadający normom
obowiązującym w Unii Europejskiej. Szpital taki, powiązany organizacyjnie z przychodnią specjalistyczną, umożliwia
diagnostykę pacjenta i jego pełne przygotowanie do zabiegu jeszcze przed przyjęciem do Szpitala, co stanowi
istotny element ekonomiki procesu leczenia.
Przyjęty model funkcjonowania Emitenta, w ramach realizowanej strategii, charakteryzuje się unikalną jak na
polskie warunki koncepcją zarządzania Szpitalem, u której podstawy leży najefektywniejsze wykorzystanie
posiadanego majątku. Opiera się ona na współdziałaniu dwóch jednostek funkcjonalnych Emitenta – Operatora
Infrastruktury oraz Operatora Medycznego. Wypracowana koncepcja łączy elementy systemu zarządzania
szpitalami funkcjonującymi w USA z założeniami strategii organizacji ruchu pacjentów w budynku Szpitala,
zaproponowanej przez specjalistów Wielkiej Brytanii oraz koncepcji hotelu medycznego, skorygowanej
doświadczeniami polskich lekarzy pracujących w sektorze prywatnym i publicznym.
Celem Operatora Infrastruktury jest jak najlepsze jej wykorzystanie, czyli zapewnienie jak największego
„obłożenia”, co w naturalny sposób prowadzi do wspomagania Operatora Medycznego w dążeniu do pozyskania
jak największej liczby pacjentów. Takie podejście do posiadanej infrastruktury spowoduje w konsekwencji wzrost
rentowności działalności całego przedsiębiorstwa Emitenta.
Celem Operatora Medycznego jest świadczenie usług medycznych na bardzo wysokim poziomie jakościowym,
spełniającym standardy obowiązujące w państwach Unii Europejskiej, przy efektywnym wykorzystaniu personelu
medycznego. Proces opieki nad pacjentem zorganizowany jest w oparciu o przychodnię specjalistyczną,
umożliwiającą diagnostykę jego stanu zdrowia i przygotowanie do ewentualnego zabiegu jeszcze przed przyjęciem
do Szpitala. Równocześnie ww. przychodnia specjalistyczna współpracować powinna z innymi placówkami
medycznymi zorganizowanymi jako sieć partnerów medycznych lub podmiotów kooperujących na bazie modelu
franchisingu. Zarówno przychodnie, jak i Szpital, z założenia minimalizują ilość etatowego personelu medycznego,
dążąc jednocześnie do pozyskania do współpracy jak największej ilości wysokiej klasy specjalistów zatrudnianych
na bazie umów zlecenia, o dzieło oraz kontraktów terminowych.
Taki sprawnie działający model biznesowy pozwala wykonywać szeroki zakres wysokospecjalistycznych usług przez
odpowiednich specjalistów, przy pełnej optymalizacji kosztów i maksymalnym wykorzystaniu posiadanej infrastruktury.
W ramach realizacji przyjętej strategii Spółka chce umacniać w świadomości klientów obraz placówki oferującej
wysokiej jakości usługi medyczne. Ma to przynosić długofalowe korzyści w postaci lojalności pacjentów i stanowić
zabezpieczenie przed okresowymi wahaniami koniunktury. Jednocześnie dobra reputacja ma przysporzyć nowych
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partnerów medycznych i ułatwić kontraktowanie świadczeń z płatnikami tj. Narodowym Funduszem Zdrowia
i Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Głównym czynnikiem mającym wspomagać osiągnięcie tego celu jest
wysoka jakość infrastruktury i wynikające z tego korzyści:
• zapewnienie komfortowych warunków pobytu pacjenta,
• skrócenie okresu hospitalizacji do niezbędnego minimum,
• maksymalna redukcja czynników powodujących ryzyko powikłań, poprzez zastosowanie nowoczesnych
technologii medycznych.

5.2. Zamierzenia inwestycyjne oraz ocena możliwości realizacji
zamierzeń inwestycyjnych
Środki z emisji, łącznie z uzyskanym w 2002 roku kredytem inwestycyjnym oraz wyemitowanymi obligacjami
zamiennymi na akcje, stanowią podstawę do sfinansowania projektu budowy szpitala przy ul. Wileńskiej w Gdańsku.
Środki z emisji mają posłużyć do sfinansowania części należności za roboty budowlane, zakupy sprzętu i wyposażenia,
a także umożliwić dalszy dynamiczny rozwój Spółki (szczegóły opisano w rozdziale I pkt 6.1. – Cele emisji Akcji Serii C).
W związku z przyszłymi zamierzeniami inwestycyjnymi podjęto już działania mające na celu identyfikację kolejnych
lokalizacji centrów medycznych (szpital i przychodnie) w innych miejscach kraju. Mając na uwadze zdobyte
doświadczenia rzutujące na strategię biznesową Spółki, infrastruktura medyczna działająca w zakresie lecznictwa
otwartego (przychodnie) organizowana będzie w formie umów franchisingowych i umów z partnerami
medycznymi, zaś inwestycje bezpośrednie dotyczyć będą obiektów szpitalnych. Nie wyklucza się jednak możliwości
wspierania partnerów franchisingowych poprzez wypożyczanie im sprzętu medycznego użytkowanego przez
Spółkę. Ponieważ Emitent bardzo dobrze ocenia potencjał rynku usług medycznych, do przygotowania projektu
nowej lokalizacji potrzebuje przede wszystkim danych empirycznych, które zdobędzie w ciągu pierwszych
kilkunastu tygodni funkcjonowania nowootwartego szpitala w Gdańsku.
W przypadku gdyby środki z emisji nie były wystarczające, Emitent rozważa możliwość sfinansowania zakupów
części sprzętu przez leasing. Zgodnie z założeniami biznesowymi poczynionymi na etapie projektowania inwestycji
w Gdańsku, Emitent zakłada, że środki finansowe generowane z prowadzonej działalności pozwolą na całkowitą
spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych do końca 2012 roku. Kolejne lokalizacje budżetowane będą odrębnie.

6. AKCJE WYDAWANE W ZAMIAN ZA OBLIGACJE ZAMIENNE – HARMONOGRAM
I PRZEWIDYWANIA CO DO MOŻLIWOŚCI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ CIĄŻĄCYCH
NA EMITENCIE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH OBLIGACJI ZAMIENNYCH
W związku z prowadzonym programem inwestycyjnym oraz mając na uwadze plany w zakresie wprowadzenia
wszystkich akcji Swissmed do publicznego obrotu, Spółka wyemitowała 9.500 Obligacji na okaziciela serii A
zamiennych na Akcje Serii B, o wartości nominalnej 1.000 złotych każda. Łączna wartość przydzielonych w dniu
28 lutego 2004 roku Obligacji wyniosła 9.500.000 złotych. Posiadacze Obligacji posiadają prawo do ich zamiany
na Akcje Serii B, w ten sposób, że na każdą Obligację przypadać będą w wyniku zamiany 374 Akcje Serii B.
Prawo do zamiany Obligacji na Akcje Serii B może zostać zrealizowane nie później niż do dnia 18 stycznia 2009 r.
Obligacje, które nie zostaną zamienione na Akcje Serii B zostaną wykupione przez Spółkę w terminie do dnia
17 lutego 2009r. poprzez zapłatę kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej Obligacji, powiększonej o premię
w wysokości 16,5% wartości nominalnej Obligacji. Obligacje są oprocentowane. Stopa procentowa Obligacji jest
stała i wynosi 8,7% w stosunku rocznym. Odsetki są naliczane i wypłacane w okresach kwartalnych. Pierwszy Dzień
Płatności odsetek przypada 17 maja 2004 r. Odsetki należne Obligatariuszom za pierwszy okres odsetkowy
zostały wypłacone w całości i w terminie ich wymagalności. Szczegółowy opis praw wynikających z Obligacji
znajduje się w Rozdziale III pkt 13 Prospektu. Roszczenia Obligatariuszy wynikające z Obligacji są zabezpieczone
w drodze ustanowionego na rzecz Obligatariuszy zastawu rejestrowego na stanowiącym własność Emitenta
zbiorze rzeczy lub praw o zmiennym składzie stanowiącym całość gospodarczą. Szczegółowy opis zastawu
rejestrowego znajduje się w pkt 8.4 Rozdziału V Prospektu.
Na dzień aktualizacji Prospektu, łączne zadłużenie z tytułu Obligacji wynosi 9.500.000 złotych, powiększone
o naliczane na bieżąco odsetki. W opinii Emitenta, po wprowadzeniu Akcji Serii B do publicznego obrotu jest
bardzo duże prawdopodobieństwo zamiany Obligacji na Akcje Serii B. Wraz z kolejnymi zamianami Obligacji
będzie zmniejszało się zadłużenie Emitenta, a jednocześnie zwiększana będzie wartość kapitałów własnych.
Jednakże w przypadku gdyby do dnia wykupu Obligacje nie zostały zamienione na Akcje Serii B, Emitent
zobowiązany będzie do ich wykupu. Zgodnie z przyjętymi długoterminowymi planami finansowymi, strumienie
pieniężne generowane z bieżącej działalności operacyjnej są wystarczające na obsługę kuponów odsetkowych
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i dodatkowo pozwalają kumulować kwoty potrzebne do wykupu Obligacji. Zwraca się uwagę, że w przypadku
naruszenia warunków emisji Obligacji ich posiadacze mają prawo do przedstawienia Obligacji do wcześniejszego
wykupu.
W przypadku, gdy Emitent uzna, że istnieje uzasadnione ryzyko braku wystarczających środków na wykup
Obligacji, w tym wcześniejszy wykup, niezwłocznie zostaną podjęte kroki w celu pozyskania środków w drodze
nowej emisji akcji lub poprzez refinansowanie zadłużenia kredytami bankowymi lub innymi instrumentami dłużnymi.
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Rozdział VII. DANE O ORGANIZACJI EMITENTA,
OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, O S O B AC H
NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH
AKCJONARIUSZACH
1. OPIS ORGANIZACJI EMITENTA
1.1. Opis podstawowych zasad zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta
Zarząd Spółki jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu. Zgodnie z §14 Statutu Spółki, Zarząd prowadzi
sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Do kompetencji
Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub
postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie
sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności: (1) ustanowienie i odwołanie prokury,
(2) udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli, (3) zbywanie i nabywanie
nieruchomości lub udziału w nieruchomości, (4) przyjęcie rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategicznych
planów wieloletnich, (5) zaciąganie kredytów i pożyczek, (6) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza jest pięcioosobowa, na jej czele stoi Przewodniczący Rady Nadzorczej. Zgodnie z §19 Statutu
Spółki, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności: (1) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, (2)
powoływanie Członków Zarządu, (3) zawieszanie w czynnościach i odwoływanie Członków Zarządu, (4)
delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który nie może
sprawować swoich czynności, (5) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów na wniosek Zarządu, (6) udzielanie na
wniosek Zarządu zgody na zbycie i nabycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej 1/5 części
kapitału zakładowego, (7) ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami,
jak i ze stanem faktycznym, (8) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu
dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, (9) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania
z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki, (10) opiniowanie strategicznych planów
wieloletnich, (11) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych.
Podstawowym założeniem koncepcji Zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta jest wydzielenie dwóch Strategicznych
Jednostek Biznesu zwanych „Operatorem Infrastruktury” i „Operatorem Medycznym”. Działania obu tych jednostek
koordynowane są przez Zarząd, który wspomagany jest przez zespół interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą:
Dyrektor Medyczny,
Dyrektor ds. Rozwoju,
Dyrektor Finansowy.
Zarząd nadzoruje także pracę Pionu Handlowego oraz Biura Zarządu (w którego skład wchodzą m. in. Dział Prawny,
Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Dział Marketingu).
Celem Operatora Infrastruktury jest możliwie najlepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury medycznej (obecnie
Szpitala), czyli zapewnienie jak największego jej „obłożenia”. Zgodnie z założeniami polityki handlowej Operator
Infrastruktury wynajmuje wyposażony Szpital (poszczególne jego części, na warunkach umowy o współkorzystanie)
lekarzom prowadzącym indywidualne praktyki lekarskie oraz obcym Zakładom Opieki Zdrowotnej, umożliwiając
jednocześnie prowadzenie działalności medycznej własnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.
Z kolei Operator Medyczny prowadzi działalność w zakresie lecznictwa otwartego realizowaną w prowadzonych
przychodniach a także lecznictwa szpitalnego prowadzoną na bazie infrastruktury Szpitala.
Operator Medyczny świadczy także usługi medyczne na rzecz podmiotów zewnętrznych wynajmujących gabinety
lekarskie, sale operacyjne i inne od Operatora Infrastruktury.
Taka konstrukcja w naturalny sposób prowadzi do wzajemnego wspomagania Operatora Medycznego i Operatora
Infrastruktury w dążeniu do obsługi jak największej liczby pacjentów własnych jak i współpracujących ze Spółką
lekarzy i Zakładów Opieki Zdrowotnej.
Elastyczność w zakresie oferowanych usług osiągana jest poprzez: uniwersalność infrastruktury, ograniczenie do
minimum personelu własnego zapewniającego jedynie podstawowy poziom opieki, szeroką współpracę z wysokiej
klasy specjalistami zewnętrznymi, którzy wykonują poszczególne usługi (konsultacje, zabiegi itp.) korzystając
z infrastruktury zarządzanej przez Operatora Infrastruktury i podstawowego personelu medycznego Operatora Medycznego.
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2. DANE O STRUKTURZE ZATRUDNIENIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA
W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT
2.1. Liczba zatrudnionych oraz rodzaje umów,
na podstawie których jest świadczona praca

Umowy o pracę
Umowy
Umowy
Umowy
Umowy

zlecenia
o dzieło
o współpracę
o zarządzanie

30 czerwca
2004
64 osoby
60,75 etatów
111
38
136
3

2003

2002

37 osób
34,05 etatów
124
31
87
2

38 osób
34,7 etatów
97
27
50
1

2001
49 osób
45,8 etatów
87
13
20
0

Na dzień aktualizacji prospektu zawarte były 64 umowy o pracę (w tym 38 umów na czas nieokreślony, 7 umów
na czas określony, 19 umów na okres próbny).
Zgodnie z założeniami strategii rozwoju Spółki, zdecydowana większość lekarzy świadczy usługi medyczne na
podstawie innych stosunków umownych niż umowa o pracę, co zostało opisane w pkt 2.4. I tak, na dzień
akualizacji prospektu zawarte były następujące umowy:
Umowy o zarządzanie – 3 (Dyrektor Medyczny, Kierownik Zakładu Opieki Zdrowotnej, Koordynator Zespołu
Ginekologii Operacyjnej).
Umowy zlecenia – 111 osób współpracujących w tym trybie.
Umowy o dzieło – 38 osób współpracujących w tym trybie.
Ponadto 136 umów o współpracy z lekarzami prowadzącymi działalność w ramach indywidualnych praktyk lekarskich.

2.2. Struktura wykształcenia

Wyższe
Średnie
Zawodowe
Podstawowe
Razem pracowników

30 czerwca
2004
28
34
2
0
64

2003

2002
16
19
2
0
37

2001
16
20
2
0
38

23
24
2
0
49

2.3. Polityka kadrowa oraz dotychczasowy stopień płynności kadr
Polityka personalna to jeden z podstawowych czynników rozwoju Spółki. System zarządzania zasobami ludzkimi
obejmuje planowanie potrzeb kadrowych, rekrutację zewnętrzną i wewnętrzną oraz system szkoleń pozwalający na
przygotowanie pracowników do zmian zachodzących w Spółce oraz jej otoczeniu. Zgodnie z założeniami polityki
kadrowej, w Spółce odnotowuje się wzrost liczby osób z wykształceniem wyższym, co jest efektem zatrudniania
lepiej wykształconej kadry oraz podnoszenia kwalifikacji przez pracowników widzących potrzebę swojego rozwoju.
W marcu 2004r. utworzono w firmie komórkę ds. zarządzania zasobami ludzkimi, która jest odpowiedzialna za
politykę personalną i procesy adaptacyjne nowych pracowników.
Dotychczasowa fluktuacja kadr wynosiła:
w roku 2001 – 84% (w związku z dużą liczbą nowozatrudnionych osób)
w roku 2002 – 17%
w roku 2003 – 12%
w 1 poł. roku 2004 – 57% (w związku z dużą liczbą nowozatrudnionych osób)
Polityka Kadrowa jest jednym z głównych elementów systemu organizacyjnego Spółki. Kryterium doboru pracowników
stanowią przede wszystkim kwalifikacje zawodowe i interpersonalne.
Spółka prowadzi proces budowy kadry w kilku kluczowych obszarach:
•Personel pielęgniarski.
•Personel medyczny odpowiedzialny za koordynację poszczególnych etapów procesu leczenia.
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•Personel techniczny.
•Personel administracyjno-handlowy i pracownicy biura Zarządu.
Zgodnie z założeniami strategii rozwoju Spółki zdecydowana większość lekarzy świadczy usługi medyczne na
podstawie innych stosunków umownych niż umowa o pracę, co gwarantuje możliwość elastycznej współpracy
z wieloma różnymi specjalistami z różnych dziedzin medycyny. Etatowy personel Spółki zabezpiecza komplementarne
świadczenia medyczne współpracując z wieloma osobami i podmiotami. Kadra etatowa (w tym również lekarska),
skupia się na zadaniach menadżerskich, przez co nieodzownymi kompetencjami wymaganymi od tych pracowników
są umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania. Z tego względu w przedsiębiorstwie wysoko cenione jest
podnoszenie kwalifikacji w tym zakresie.
W Spółce prowadzona jest wewnętrzna rekrutacja pracowników, która stwarza naturalną drogę awansu zawodowego
pracownikom Spółki i obniża koszty rekrutacji. Źródłem rekrutacji pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia
jest wyspecjalizowana rekrutacja segmentowa skierowana do określonego segmentu rynku pracy. Spółka poszukuje
potencjalnych kandydatów posiadających ściśle określone kwalifikacje i umiejętności. Sprawdzeni zleceniobiorcy
mogą z upływem czasu i w miarę zapotrzebowania otrzymać propozycję pracy etatowej.

2.4. System wynagradzania
Założenia polityki kadrowej determinują system wynagradzania.
W odniesieniu do personelu etatowego zastosowanie mają ogólne regulacje opisane w Regulaminie Wynagrodzeń
i Regulaminie Pracy. Obecnie, w związku z przyrostem kadry etatowej, Spółka zainicjowała proces tworzenia systemu
motywacyjnego, którego elementem jest okresowa ocena pracownika.
W odniesieniu do osób zatrudnianych na umowę o dzieło wynagrodzenie ustalane jest na podstawie algorytmów
uzależniających wysokość płacy od przychodów i bezpośrednich kosztów ich uzyskania. W stosunku do osób
zatrudnionych na podstawie tego typu umów system motywacyjny zbudowany jest na kryterium ekonomicznym.
Zaletą tego systemu jest efektywność zadaniowa i profesjonalizm.
Pracownicy zatrudniani na umowę zlecenie otrzymują wynagrodzenie zależne od czasu pracy (stawki godzinowe).
Celem Systemu wynagradzania i polityki kadrowej jest – stabilizacja i zaangażowanie personelu, zwrot inwestycji
w jego kształcenie i rozwój, kreatywność, rozwój kultury organizacyjnej, obniżenie kosztów personalnych, elastyczność
i promowanie alternatywnych form zatrudnienia.
Średnie miesięczne wynagrodzenie w Spółce (w PLN) w okresie od 2001 r. do I półrocza 2004 r. w podziale na
podstawowe grupy pracowników przedstawia się następująco:
Rok
2001
2002
2003
I półrocze 2004

Zarząd
42.275
45.000
45.000
44.255

Pracownicy umysłowi
3.597
4.004
3.227
3.178

Pracownicy fizyczni
1.225
1.225
1.208
–

2.5. System świadczeń socjalnych, programów ubezpieczeń grupowych
lub indywidualnych na rzecz pracowników
Zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr
70, poz. 335 z późn. zm.) oraz Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Swissmed Centrum
Zdrowia S.A. w Gdańsku w Spółce utworzono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Podstawę gospodarowania środkami socjalnymi stanowi Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Regulamin określa zasady przeznaczania środków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności oraz warunki
i zasady korzystania z pomocy i świadczeń finansowanych funduszu. Zakres świadczeń z funduszu ustalany jest
w oparciu o roczny plan finansowy ZFŚS. Środkami funduszu administruje komisja złożona z Prezesa Zarządu
i Dyrektora Finansowego.
Środki funduszu, zgodnie z jego regulaminem, przeznaczane są na finansowanie lub dofinansowanie:
1) krajowego i zagranicznego zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wczasów, kolonii, zimowisk,
obozów, kolonii zdrowotnych, zakupionych przez zakład pracy lub indywidualnie przez osoby zatrudnione,
2) krajowych wczasów profilaktyczno-leczniczych, zakupionych przez osoby uprawnione bądź przez zakład pracy,
3) wypoczynku urlopowego,
4) pomocy rzeczowej przyznawanej osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,
5) zapomóg pieniężnych bezzwrotnych udzielanych w przypadkach losowych,
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6) wypoczynku sobotnio – niedzielnego, organizowanego w formie wycieczek,
7) działalności kulturalno-oświatowej w postaci biletów na imprezy artystyczne, kulturalne i rozrywkowe,
8) imprez okolicznościowych wraz z zakupem drobnym upominków z okazji Dnia Dziecka, Świąt Bożego Narodzenia
i Wielkanocy, pożegnania pracowników odchodzących na emeryturę, jubileuszy pracowników,
9) pomocy finansowej na cele mieszkaniowe, która obejmuje:
• uzupełnienie wkładów mieszkaniowych do spółdzielni mieszkaniowych,
• budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w domu mieszkalnym,
• zakup budynku mieszkalnego od jednostek, które wybudowały budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
• nadbudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego,
• przebudowę strychu, suszarni bądź pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,
• pokrycie kosztów wykupu lokali na własność oraz uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku
z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu,
• przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej,
• remont i modernizację lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego,
• kaucje i dopłaty wymagane przy uzyskiwaniu i zamianie mieszkań.
Do korzystania z funduszu świadczeń socjalnych uprawnieni są pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy
o pracę w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, dla których SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. jest
podstawowym miejscem pracy.
Obecnie Spółka nie realizuje programów grupowego ubezpieczenia pracowniczego na rzecz osób zatrudnionych
w SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. na podstawie umów o pracę i innych umów cywilnoprawnych.

2.6. Związki zawodowe
W Spółce nie działały i nie działają żadne związki zawodowe.

2.7. Spory zbiorowe i strajki
W Spółce nie miały miejsca żadne spory zbiorowe ani strajki.

3. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE
Zarząd Emitenta jest jednoosobowy.
Pan Roman Walasiński
Prezes Zarządu Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku
Wiek: 40 lat
Informacja o miejscu zamieszkania oraz nr PESEL została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona
w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.
Kadencja Pana Romana Walasińskiego jako członka Zarządu trwa 5 lat począwszy od 12 grudnia 2003 roku.
Pan Roman Walasiński jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę na stanowisku Dyrektora Generalnego.
Pan Roman Walasiński posiada wykształcenie:
1984 -1989 Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji,
• magister prawa
1990 -1993 Okręgowa Izba Radców Prawnych,
• aplikacja radcowska
1993 – wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych,
1999 – wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej.
Pan Roman Walasiński kolejno pracował:
1989 – 1994 Urząd Miasta Gdańska
• Radca Prawny,
1993 – do dziś Własna Kancelaria Radcy Prawnego
1995 – 1996 Theo Frey Poland Sp. z o. o. w Warszawie
• Radca Prawny,
• Prokurent,
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1997- 1998 Theo Frey Polska Sp. z o. o. w Gdańsku
• Radca Prawny,
• Prokurent.
1998 – do dziś Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku
• Dyrektor Generalny,
• Prezes Zarządu.
Pan Roman Walasiński w Swissmed Centrum Zdrowia SA pełni funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego.
Według złożonego oświadczenia Pan Roman Walasiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta
ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, nie jest członkiem organu
konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Roman Walasiński
nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.
Pan Roman Walasiński nie pełnił w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach,
które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

4. OSOBY NADZORUJĄCE
W dniu 2 czerwca 2004 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę, na mocy której zmieniło
dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 1 Statutu Spółki. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem Statutu Spółki, Rada
Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków. Zgodnie z nowym brzmieniem § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza
Spółki składa się z 5 do 7 członków. Na dzień aktualizacji Prospektu powyższa uchwała WZA nie została jeszcze
zarejestrowana przez właściwy sąd rejestrowy.
Na dzień aktualizacji Prospektu Rada Nadzorcza Emitenta składa się z pięciu osób, w tym dwóch reprezentantów
Obligatariuszy.
Zgodnie z warunkami emisji obligacji, Obligatariusze mają prawo do wskazania dwóch członków Rady Nadzorczej
Emitenta. Każdy Obligatariusz będzie uprawniony do wskazania Emitentowi jednej osoby, jako kandydata do
Rady Nadzorczej. Oświadczenie wskazujące kandydata do Rady Nadzorczej może być złożone przez każdego
Obligatariusza przed pierwszym Walnym Zgromadzeniem, przypadającym po dniu emisji Obligacji, w porządku
obrad którego są wybory do Rady Nadzorczej. Jeżeli osoba wybrana do Rady Nadzorczej spośród osób
wybranych przez Obligatariuszy, z jakiejkolwiek przyczyny przestanie pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej,
Obligatariusze mogą wskazać kandydata do Rady Nadzorczej na następnym Walnym Zgromadzeniu, w porządku
obrad którego są wybory do Rady Nadzorczej.
Informacje o osobach nadzorujących Emitenta zostały opisane poniżej.
Bruno Hangartner
Przewodniczący Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
Wiek: 57 lat
Informacja o miejscu zamieszkania została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w „Informacjach
objętych wnioskiem o niepublikowanie”.
Kadencja Pana Bruno Hangartnera trwa 3 lata począwszy od 12 grudnia 2003 roku. Pan Bruno Hangartner nie
jest zatrudniony w Spółce Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
Pan Bruno Hangartner posiada wykształcenie:
1965 – 1969 Swiss Technical School, Bern, Szwajcaria – wyższe studia zarządzania, sprzedaży i marketingu,
Bern, Szwajcaria.
Pan Bruno Hangartner kolejno pracował:
1969 – 1981 American Hospital Supply, Szwajcaria
• Sales Manager
1981 – 1985 Angiomed, Szwajcaria
• Sales Manager
1985 – 1995 Theo Frey AG, Bern, Szwajcaria
• Prezes
od 1995
Theo Frey Holding AG, Bern, Szwajcaria
Pan Bruno Hangartner jest Prezesem spółki Theo Frey Holding AG, Bern, Szwajcaria oraz członkiem Zarządu spółek
Theo Frey AG i Theo Frey East AG, Bern, Szwajcaria.
Pan Bruno Hangartner jest akcjonariuszem posiadającym 100% akcji Theo Frey Holding AG. Z kolei, Theo Frey
Holding AG posiada odpowiednio 80% akcji spółki Theo Frey AG oraz 100% akcji spółki Theo Frey East AG.
Żadna z wymienionych spółek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.
Według złożonego oświadczenia, Bruno Hangartner nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani
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nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani nie jest członkiem organu
konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Bruno Hangartner nie
został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Bruno
Hangartner nie pełnił w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie
kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.
Pan Zbigniew Jerzy Canowiecki
Członek Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku
Wiek: 55 lat
Informacja o miejscu zamieszkania oraz nr PESEL została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona
w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.
Kadencja Pana Zbigniewa Jerzego Canowieckiego trwa 3 lata począwszy od 12 grudnia 2003 roku.
Pan Zbigniew Jerzy Canowiecki nie jest zatrudniony w Spółce Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
Pan Zbigniew Jerzy Canowiecki posiada wykształcenie:
1973 r. Politechnika Gdańska,
• magister inżynier
1989 r. Uniwersytet Gdański,
• doktorat
Pan Zbigniew Jerzy Canowiecki kolejno pracował:
do 1975 Politechnika Gdańska
• Specjalista
1975 – 1977 Biuro TPS w Sopocie
• Dyrektor
1977 – 1982 Kombinat „Polsrebro”, Zakład Jantar w Sopocie
• Dyrektor
1982 – do dziś „Centrostal” w Gdańsku
• Dyrektor
• Prezes Zarządu
Według złożonego oświadczenia, Pan Zbigniew Jerzy Canowiecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec
Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani nie jest członkiem
organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Zbigniew
Jerzy Canowiecki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie
Ustawy o KRS. Pan Zbigniew Jerzy Canowiecki nie pełnił w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających
w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.
Pan Maciej Dobrzyniecki
Członek Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku
Wiek: 41 lat
Informacja o miejscu zamieszkania oraz nr PESEL została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona
w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.
Kadencja Pana Macieja Dobrzynieckiego trwa 3 lata począwszy od 12 grudnia 2003 roku.
Pan Maciej Dobrzyniecki nie jest zatrudniony w Spółce Swissmed Centrum Zdrowia SA.
Pan Maciej Dobrzyniecki posiada wykształcenie:
1981 r. – 1986 r. Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania
• magister
Pan Maciej Dobrzyniecki kolejno pracował:
1986 r. – 1987 r. Philips Car Stereo
• Przedstawiciel
1987r. – 1988 Kłobuk sp. z. o. o.
• Kierownik Przedstawicielstwa,
1988 r. – 1997 r. Lokata Sp. z o. o., Teoma S.A.
• Dyrektor Handlowy
1997 r. do chwili obecnej Profit – Consult
• Prezes Zarządu
Według złożonego oświadczenia, Pan Maciej Dobrzyniecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec
Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani nie jest członkiem
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organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Maciej
Dobrzyniecki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy
o KRS. Pan Maciej Dobrzyniecki nie pełnił w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach,
które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.
Pan Zenobiusz Wojciech Żurawik
Członek Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku
Wiek: 58 lat
Informacja o miejscu zamieszkania oraz nr PESEL została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona
w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.
Kadencja Pana Zenobiusza Wojciecha Żurawika trwa 3 lata począwszy od 12 grudnia 2003 roku.
Pan Zenobiusz Wojciech Żurawik nie jest zatrudniony w Spółce Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
Przebieg kariery zawodowej Pana Zenobiusza Wojciecha Żurawika:
1969 r. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie,
• magister
1975 r. Uniwersytet Gdański
• doktorat
1987 r. Uniwersytet Gdański
• doktor hab.
1993 r. Uniwersytet Gdański
• prof. nadzw. Uniwersytetu Gdańskiego
Ponadto Pan Zenobiusz Wojciech Żurawik pełnił funkcje:
1989 – 1990 Pełnomocnik Ministra Przemysłu ds. przekształceń własnościowych w „Petrobaltic” Gdańsk
1991 – 1995 Przewodniczący Rady Nadzorczej Stoczni Gdynia S.A.,
1995 – 1997 Prezes Zarządu Best S.A. w Gdańsku
1997 – 1998 Doradca Zarządu PKO BP S.A.
1998 – 2000 Prezes Zarządu PKO Towarzystwo Finansowe sp. z o. o.
2000 – 2002 Prezes Zarządu Rafinerii Gdańskiej S.A.
Według złożonego oświadczenia, Pan Zenobiusz Wojciech Żurawik nie prowadzi działalności konkurencyjnej
wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani nie jest
członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan
Zenobiusz Wojciech Żurawik nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na
podstawie Ustawy o KRS. Pan Zenobiusz Wojciech Żurawik nie pełnił w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub
zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.
Krzysztof Maciej Popenda
Członek Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku
Wiek: 46 lat
Informacja o miejscu zamieszkania oraz nr PESEL Pana Krzysztofa Macieja Popendy została objęta wnioskiem
o niepublikowanie i przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.
Kadencja Pana Krzysztofa Macieja Popendy trwa 3 lata począwszy od 29 kwietnia 2004 roku.
Pan Krzysztof Maciej Popenda nie jest zatrudniony w Spółce Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
Pan Krzysztof Maciej Popenda posiada wykształcenie średnie.
W latach 1991 – 1997 poseł na Sejm RP, w latach 1997 – 1998 doradca wojewody częstochowskiego i jednocześnie
społeczny doradca Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a później Wiceministra Środowiska.
Pan Krzysztof Maciej Popenda od maja roku 2000 jest Prezesem Zarządu Triton Holding Sp. z o. o., spółki
działającej w sektorze energetycznym. Pan Popenda jest również Prokurentem w spółce Larchmont Finance S.A.,
która w dniu 15 maja 2004 roku zawarła z Emitentem umowę, na mocy której Larchmont Finance S.A. świadczy
na rzecz Emitenta usługi doradztwa finansowego w procesie wprowadzania akcji Emitenta do publicznego obrotu
papierami wartościowymi.
Pan Popenda pełni ponadto funkcję Prezesa Zarządu w spółce Blue Sky Communication Sp. z o. o. oraz spółce
Inter Taurus Sp. z o. o.
Według złożonego oświadczenia, Pan Krzysztof Maciej Popenda nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec
Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu
spółki kapitałowej, lub jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Krzysztof
Maciej Popenda nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy
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o KRS. Pan Krzysztof Maciej Popenda nie pełnił w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających
w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

5. SYSTEM WYNAGRADZANIA
5.1. Zarząd
Pan Roman Walasiński jest zatrudniony w Spółce na stanowisku Dyrektora Generalnego i pobiera miesięczne
wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Dotychczas Pan Roman Walasiński nie pobierał wynagrodzenia z tytułu
pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Zgodnie ze Statutem Spółki, Rada Nadzorcza może uchwalić wynagrodzenie
Członków Zarządu.

5.2. Rada Nadzorcza
Pierwsza Rada Nadzorcza Emitenta została powołana uchwałą wspólników z dnia 1 grudnia 2003 r. i składała się
z 3 członków. Za pierwszy kwartał pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej członkowie otrzymali wynagrodzenie
w łącznej kwocie 15.000 zł (każdy członek Rady Nadzorczej otrzymał 5.000 zł). Było to wynagrodzenie wypłacone
jednorazowo.
W dniu 2 czerwca 2004 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło jednogłośnie uchwałę, na mocy której
ustalono wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej za pełnienie funkcji na poziomie 3.000 zł brutto kwartalnie.
Wynagrodzenie wypłacane będzie raz na kwartał. Wynagrodzenie w powyższej kwocie przysługuje od dnia
podjęcia uchwały.

6. WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ I NAGRÓD
6.1. Zarząd
W 2003 roku Emitent wypłacił osobom zarządzającym łącznie 528.000 zł.
W pierwszym półroczu 2004 roku (od 12 grudnia 2003 roku do 30 czerwca 2004 roku) Emitent wypłacił
członkom Zarządu kwotę 295.032,26 zł.

6.2. Rada Nadzorcza
Poprzednik prawny Emitenta Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. nie posiadał Rady Nadzorczej.
Pierwsza Rada Nadzorcza Emitenta została powołana uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia
1 grudnia 2003 r. w sprawie przekształcenia spółki z o. o. w spółkę akcyjną. Rok obrotowy Emitenta rozpoczął się
12 grudnia 2003 roku i z tym dniem rozpoczęła kadencję pierwsza Rada Nadzorcza, składająca się z 3 członków.
W dniu 29 kwietnia 2004 roku skład Rady Nadzorczej został rozszerzony do 5 członków. Dnia 2 czerwca 2004
roku zmieniono statut Spółki w części dotyczącej liczby członków Rady Nadzorczej stanowiąc, że liczyć ona będzie
od 5 do 7 osób. Na dzień aktualizacji prospektu Rada Nadzorcza składa się z 5 osób.
Skład Rady Nadzorczej

Data powołania

Bruno Hangartner
Zbigniew Canowiecki
Mirosław Czapiewski
Zenobiusz Wojciech Żurawik
Maciej Dobrzyniecki
Krzysztof Maciej Popenda

12.12.2003
12.12.2003
12.12.2003
29.04.2004
29.04.2004
29.04.2004

Data odwołania

–
–
29.04.2004
–
–
–
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Wypłacone
wynagrodzenie
do 2 czerwca
2004 roku
5.000
5.000
5.000
–
–
–

Przyznane
wynagrodzenie
(kwartalne)
od 2 czerwca
2004 roku
3.000
3.000
–
3.000
3.000
3.000
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7. WARTOŚĆ WSZYSTKICH NIESPŁACONYCH ZALICZEK, KREDYTÓW,
POŻYCZEK, GWARANCJI, PORĘCZENIA LUB INNYCH UMÓW
Nie istnieją żadne zobowiązania z tytułu niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczenia lub
innych umów, na podstawie, których istnieje zobowiązanie do świadczeń na rzecz Emitenta lub jego jednostek
podporządkowanych, udzielonych przez Emitenta lub przez jego jednostki podporządkowane, na rzecz osób
zarządzających lub osób nadzorujących lub założycieli oraz ich współmałżonków, krewnych i powinowatych do
drugiego stopnia, przysposobionych lub przysposabiających oraz innych osób, z którymi są powiązane osobiście.

8. AKCJE EMITENTA ORAZ AKCJE I UDZIAŁY W INNYCH PODMIOTACH
GOSPODARCZYCH BĘDĄCE W POSIADANIU OSÓB
ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH
Roman Walasiński
Na dzień sporządzania Prospektu posiadał:
• 67.000 akcji Swissmed Centrum Zdrowia S.A., o łącznej wartości nominalnej 67.000PLN, które stanowią 0,77%
kapitału zakładowego i 0,77% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
Nie posiada w innych podmiotach gospodarczych akcji zapewniających co najmniej 1% głosów na walnym
zgromadzeniu.
Bruno Hangartner
Na dzień sporządzania Prospektu posiadał:
• 8.594.000 akcji Swissmed Centrum Zdrowia S.A., o łącznej wartości nominalnej 8.594.000 zł, które stanowią
98,46% kapitału zakładowego i 98,46% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu;
• 100% akcji w Theo Frey Holding AG, spółce prawa szwajcarskiego z siedzibą w Bernie, Szwajcaria, które
stanowią 100% głosów na walnym zgromadzeniu.
Nie posiada w innych podmiotach gospodarczych akcji zapewniających co najmniej 1% głosów na walnym
zgromadzeniu.
Zbigniew Jerzy Canowiecki
Na dzień sporządzania Prospektu nie posiada akcji Emitenta.
Na dzień sporządzania Prospektu posiadał:
• 84.812 akcji CENTROSTAL S.A. w Gdańsku, które stanowią 1,33% kapitału zakładowego i 1,33% głosów na
walnym zgromadzeniu,
• 1.208 udziałów w SPV-EL Sp. z o. o. w Gdyni, które stanowią 15,46% kapitału zakładowego i 15,46% głosów
na walnym zgromadzeniu.
Nie posiada w innych podmiotach gospodarczych akcji zapewniających co najmniej 1% głosów na walnym zgromadzeniu.
Maciej Dobrzyniecki
Na dzień sporządzania Prospektu nie posiada akcji Emitenta i akcji zapewniających co najmniej 1% głosów
na walnym zgromadzeniu w innych podmiotach gospodarczych.
Krzysztof Maciej Popenda
Na dzień sporządzania Prospektu nie posiada akcji Emitenta.
Na dzień sporządzania Prospektu posiadał:
• Blue Sky Communications Sp. z o. o. – 100% udziałów,
• Inter Taurus Sp. z o. o. – 100% udziałów.
Nie posiada w innych podmiotach gospodarczych akcji zapewniających co najmniej 1% głosów na walnym zgromadzeniu.
Zenobiusz Wojciech Żurawik
Na dzień sporządzania Prospektu nie posiada akcji Emitenta i akcji zapewniających co najmniej 1% głosów na
walnym zgromadzeniu w innych podmiotach gospodarczych.
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9. INFORMACJE O ZAMIARACH OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH,
DOTYCZĄCYCH NABYCIA LUB ZBYCIA W PRZYSZŁOŚCI POSIADANYCH
PRZEZ SIEBIE AKCJI LUB UDZIAŁÓW
EMITENTA LUB JEDNOSTEK
JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Pan Roman Walasiński nie ma zamiaru zbyć posiadanych przez siebie akcji Emitenta, jednakże ma zamiar nabyć
Akcje Serii C w publicznej ofercie. Również Panowie Bruno Hangartner oraz Maciej Dobrzyniecki wyrazili
zainteresowanie nabyciem Akcji Serii C.
Panowie Zbigniew Canowiecki, Krzysztof Maciej Popenda oraz Zenobiusz Wojciech Żurawik nie są zainteresowani
nabyciem Akcji Serii C w publicznej ofercie.

10. INFORMACJE O UMOWACH UBEZPIECZENIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ Z TYTUŁU OBOWIĄZKÓW WYKONYWANYCH PRZEZ
OSOBY, O KTÓRYCH MOWA W PKT 3
Nie zostały zawarte umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu obowiązków wykonywanych przez
osoby zarządzające i nadzorujące.

11. INFORMACJE O REZYGNACJACH LUB ODWOŁANIACH OSÓB
ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORUJĄCYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT
Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27 sierpnia 2003 r., z funkcji Prezesa Zarządu
odwołany został Pan Bruno Hangartner. Uchwała ta nie wskazywała przyczyn odwołania. Uchwałą Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników z dnia 27 sierpnia 2003 r. na stanowisko Prezesa Zarządu powołany został Pan
Roman Walasiński. Powyższe zmiany zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego na mocy Postanowienia
Sądu Rejonowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy z dnia 20 października 2003 roku.
Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2004 roku z funkcji członka Rady
Nadzorczej odwołany został Pan Mirosław Czapiewski i wybrany został nowy członek Rady Nadzorczej w osobie
Pana Zenobiusza Wojciecha Żurawika. Uchwała ta nie wskazywała przyczyn odwołania Pana Mirosława
Czapiewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej. Powyższe zmiany zostały wpisane do Krajowego Rejestru
Sądowego na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy z dnia 17 maja 2004 roku.

12. DANE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO
LUB POŚREDNIO POPRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE PONAD 50%
OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA
LUB AKCJI W JEGO KAPITALE ZAKŁADOWYM
Na dzień sporządzania Prospektu w Spółce akcjonariuszem posiadającym ponad 50% ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym jest osoba fizyczna – Pan Bruno Hangartner.
Bruno Hangartner
Informacja o miejscu zamieszkania została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w „Informacjach
objętych wnioskiem o niepublikowanie”.
Pan Bruno Hangartner posiada 8.594.000 akcji serii A, co odpowiada 98,46% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi imiennymi.
Wszystkie akcje zostały nabyte po cenie nominalnej 1 zł w dniu 25 maja 2004 r. od spółki Theo Frey AG.
W przypadku gdy zostaną objęte wszystkie Akcje Serii C procentowy udział Pana Bruno Hangartnera w kapitale
zakładowym oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie wynosić 70,28%.
Inwestycja Pana Bruno Hangartnera w papiery wartościowe Emitenta ma charakter średnioterminowy.
Pan Bruno Hangartner posiada 100% akcji spółki prawa szwajcarskiego, Theo Frey Holding AG, prowadzącej
długoterminową działalność inwestycyjną w spółki zajmujące się m. in. dystrybucją sprzętu medycznego, produkcją
urządzeń wiertniczych, usługami typu waste management. Spółka Theo Frey Poland Sp. z o. o., będąca spółką
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pośrednio zależną od Pana Bruno Hangartnera zawarła z Emitentem trzy umowy. Informacje dotyczące tych umów
zawarte są w pkt. 10.1 Rozdziału V niniejszego Prospektu. Theo Frey Poland Sp. z o. o. jest spółką zależną spółki
Theo Frey AG, Bern, Szwajcaria. Akcjonariuszem posiadającym 80% akcji Theo Frey AG jest, wymieniona
powyżej, spółka Theo Frey Holding AG.
Nie ma innych powiązań umownych pomiędzy Panem Bruno Hangartnerem, a Emitentem.
Ponadto w dniu 28 lutego 2004 roku Theo Frey East AG, spółka prawa szwajcarskiego, podmiot zależny od Theo
Frey Holding AG, nabył 4.500 Obligacji zamiennych Serii A Emitenta. Informacje dotyczące tej transakcji zawarte
są w pkt 17 Rozdziału III Prospektu.

13. DANE O OBLIGATARIUSZACH POSIADAJĄCYCH OBLIGACJE
ZAMIENNE NA AKCJE EMITENTA, KTÓRZY W WYNIKU ZAMIANY
OBLIGACJI NA AKCJE EMITENTA MOGĄ UZYSKAĆ CO NAJMNIEJ
5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
EMITENTA LUB AKCJI W JEGO KAPITALE ZAKŁADOWYM
Emitent wyemitował obligacje zamienne na Akcje Serii B, które zostały objęte przez 6 podmiotów, przy czym tylko
dwóch obligatariuszy objęło obligacje w liczbie, która pozwoliłaby im w wyniku zamiany na Akcje Serii B uzyskać
co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta lub akcji w kapitale zakładowym Emitenta.
Theo Frey East AG
Theo Frey East AG spółka akcyjna prawa szwajcarskiego z siedzibą w Bernie, Szwajcaria. Adres: Normannenstrasse 8,
3018 Bern, Szwajcaria. Theo Frey East AG jest spółką zależną Theo Frey Holding AG. Akcjonariuszem posiadającym
100% akcji Theo Frey Holding AG jest Pan Bruno Hangartner.
W dniu 28 lutego 2004 roku Theo Frey East AG nabył 4.500 Obligacji serii A, zamiennych na Akcje Serii B.
Obligacje zostały nabyte po cenie nominalnej. Posiadana liczba obligacji uprawnia Theo Frey East AG do
otrzymania maksymalnie 1.683.000 Akcji Serii B. Odpowiada to 16.17% głosów na walnym zgromadzeniu.
Akcje Serii B nie są akcjami uprzywilejowanymi.
Theo Frey East AG nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie ma powiązań
umownych z Emitentem.
W przypadku, gdy zostaną objęte wszystkie Akcje Serii C, a wszyscy Obligatariusze zrealizują przysługujące im
prawo do objęcia Akcji Serii B procentowy udział Theo Frey East w kapitale zakładowym oraz liczba głosów na
walnym zgromadzeniu będzie wynosił 10,66%,
Marek Alojzy Dochnal
Informacja o miejscu zamieszkania została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w „Informacjach
objętych wnioskiem o niepublikowanie”.
Pan Marek Dochnal nie posiada bezpośrednio ani pośrednio poprzez jednostki zależne żadnych akcji Emitenta.
W dniu 28 lutego 2004 roku Pan Marek Dochnal nabył 4.000 Obligacji zamiennych Serii A na Akcje Serii B
Emitenta. Cena nabycia każdej z Obligacji wynosiła 1.000 zł i była równa wartości nominalnej. Liczba Akcji Serii B
przypadających na jedną Obligację wynosi 374 sztuki.
Akcje Serii B nie są akcjami uprzywilejowanymi.
Pan Marek Dochnal nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta
Pan Marek Alojzy Dochnal jest akcjonariuszem posiadającym 100% akcji Larchmont Finance S.A. – spółki, która
w dniu 15 maja 2004 roku zawarła z Emitentem umowę na doradztwo finansowe oraz pozyskanie finansowania.
W przypadku zamiany wszystkich posiadanych przez siebie Obligacji zamiennych Serii A na Akcje Serii B Emitenta,
Pan Marek Alojzy Dochnal posiadał będzie maksymalnie 14,63% liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu
Emitenta.
W przypadku gdy zostaną objęte wszystkie Akcje Serii C a wszyscy Obligatariusze zrealizują przysługujące im
prawo do objęcia Akcji Serii B, procentowy udział akcji Pana Marka Alojzego Dochnala w kapitale zakładowym
Emitenta oraz liczba głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta będzie wynosić 9,48%.
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Rozdział VIII. SPRAWOZDANIA FINANSOWE
1. OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA O BADANYM SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM ORAZ O PREZENTACJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I DANYCH PORÓWNYWALNYCH SWISSMED CENTRUM ZDROWIA
SPÓŁKA AKCYJNA
OPINIA
NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
O SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A.
W GDAŃSKU UL. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE 5
Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej, Zarządu Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku ul. Marii Skłodowskiej – Curie 5.
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
w Gdańsku ul. Marii Skłodowskiej – Curie 5, na dzień 30 czerwca 2004 roku, na które składa się:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą
59.938 tys. PLN,
3. rachunek zysków i strat za okres od 12 grudnia 2003 roku do 30 czerwca 2004 roku wykazujący stratę netto
w wysokości 2.651 tys. PLN,
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 12 grudnia 2003 roku do 30 czerwca 2004 roku wykazujący
zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 76 tys. PLN,
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 12 grudnia 2003 roku do 30 czerwca 2004 roku wykazujące
zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 783 tys. PLN,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Zamieszczone w Prospekcie dane porównywalne za lata kończące się dnia 11 grudnia 2003 roku, 31 grudnia
2002 roku oraz 31 grudnia 2001 roku zostały sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych poprzednika
prawnego Emitenta za lata obrotowe kończące się dnia 11 grudnia 2003 roku, 31 grudnia 2002 roku, 31 grudnia
2001 r. Sprawozdania te zostały zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami środowiskowymi.
Opinie z badania tych sprawozdań finansowych zostały zamieszczone w punktach 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. Rozdziału VIII
Prospektu.
Za sprawozdania finansowe oraz dokonane przekształcenia i dostosowania tych sprawozdań w sposób umożliwiający
ich porównywalność odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Naszym zadaniem
było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 11 grudnia 2003 roku zostało
zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą z dnia 2 czerwca 2004 r. Sprawozdania
finansowe za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2002 roku i 31 grudnia 2001 roku zostały zatwierdzone przez
Zgromadzenie Wspólników Spółki.
Forma prezentacji sprawozdania finansowego za okres kończący się 30 czerwca 2004 roku oraz porównywalnych
danych finansowych za lata kończące się 11 grudnia 2003 roku, 31 grudnia 2002 roku, 31 grudnia 2001 roku
zamieszczonych w Prospekcie, tak jak i zakres ujawnionych w nich danych, są zgodne z wymogami Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać
prospekt emisyjny i skrót prospektu (Dz. U. z 2001 Nr 139 poz. 1568 z późn. zm.).
Ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych
zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości
stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie
korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte
w księgach rachunkowych, oraz że uzgodnienie danych porównywalnych, zamieszczonych w Prospekcie, do
pozycji zbadanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, porównywalne zaś
dane finansowe zamieszczone w Prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu
korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów
podstawowych.
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Porównywalne dane finansowe zamieszczone w Prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych.
Prezentowane w Prospekcie sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe sporządzone zostały
zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr
76, poz. 694, z późn. zm.).
Badanie przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1. postanowień Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie szczegółowych
warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny lub skrót prospektu (Dz. U. z 2001r. Nr 139, poz.
1568, z późn. zm.)
2. przepisów rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694,
z późn. zm.),
3. norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,
4. kodeksu spółek handlowych.
Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe
nie zawiera istotnych błędów i przeoczeń. Badanie obejmowało między innymi sprawdzenie, na podstawie
wybranej próby, dowodów potwierdzających kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Badanie
obejmowało również ocenę zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę oraz istotnych oszacowań dokonywanych
przy sporządzeniu sprawozdania finansowego, a także ogólną ocenę jego prezentacji. Uważamy, że nasze
badanie stanowiło wystarczającą podstawę dla wyrażenia opinii.
Naszym zdaniem sprawozdanie finansowe za okres od 12 grudnia 2003 roku do 30 czerwca 2004 roku we wszystkich
istotnych aspektach:
1. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie z zasadami
rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, określonymi w powołanej wyżej Ustawie,
2. jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki,
3. przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej
jednostki na dzień 30 czerwca 2004 roku, jak też jej wyniku finansowego za okres od 12 grudnia 2003 roku
do 30 czerwca 2004 roku.
Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego pragniemy
zwrócić uwagę, że:
Spółka ujmuje w łącznym sprawozdaniu finansowym na dzień 30.06.2004 r. w pozycji aktywów krótkoterminowe
rozliczenia międzyokresowe poniesione w 2002 r. nakłady – w kwocie 963 tys. PLN – na opracowanie systemu
zarządzania prywatnym zakładem opieki zdrowotnej, które zamierza zakwalifikować do końca 2004 roku jako
prace rozwojowe w wartościach niematerialnych i prawnych i dokonywać sukcesywnych odpisów. Wartość poniesionych
nakładów obciąży koszty bieżącego roku obrotowego.
Informacja Zarządu o działalności jednostki w okresie od 12.12.2003 roku do 30.06.2004 roku zawiera
informacje pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego i jest z nim zgodna.
Poznań, dnia 29 lipca 2004 r.
Usługowy Zakład Rachunkowości
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Spółka z o. o.
60-152 Poznań, ul. Junacka 34
nr ewidencyjny 934

Małgorzata Wojtyla
Biegły Rewident
nr ewid. 9681/7236

Zarząd UZR SKwP Sp. z o. o.
Małgorzata Wojtyla
Czesława Trawińska
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Biegły Rewident
Biegły Rewident
nr ewid. 9681/7236
nr ewid. 5405/6115
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2. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ SPORZĄDZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH
FINANSOWYCH
Prezentowane w Prospekcie sprawozdania finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały na podstawie
sprawozdań finansowych za następujące okresy:
– od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku,
– od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku,
– od 1 stycznia 2003 roku do 11 grudnia 2003 roku,
– od 12 grudnia 2003 roku do 30 czerwca 2004 roku.
Badanie sprawozdań finansowych poprzednika prawnego Emitenta za lata kończące się 31 grudnia 2001 roku,
31 grudnia 2002 roku zostało przeprowadzone przez BDO Polska Sp. z o. o., podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych. Z datą 30 kwietnia 2003 roku podmiot ten wydał opinię bez zastrzeżeń z badania
sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2001 roku oraz z datą 3 czerwca 2003 roku opinię
bez zastrzeżeń z badania sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2002 roku.
Badanie sprawozdania finansowego poprzednika prawnego Emitenta za rok kończący się 11 grudnia 2003 roku
i sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 12 grudnia 2003 roku do 30 czerwca 2004 roku zostało
przeprowadzone przez Usługowy Zakład Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Sp. z o. o., podmiot
uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Z datą 7 kwietnia 2004 roku podmiot ten wydał opinię bez
zastrzeżeń z badania sprawozdania finansowego za rok kończący się 11 grudnia 2003 roku oraz z datą 29 lipca
2004 roku opinię bez zastrzeżeń z badania sprawozdania finansowego za okres od 12 grudnia 2003 roku do
30 czerwca 2004 roku.
W celu zapewnienia porównywalności danych zamieszczonych w prospekcie Spółka przygotowała i poddała
badaniu porównywalne dane finansowe za lata kończące się dnia 11 grudnia 2003 roku, 31 grudnia 2002 roku
oraz 31 grudnia 2001 roku. Badanie danych porównywalnych zostało przeprowadzone przez Usługowy Zakład
Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Sp. z o. o., podmiot uprawniony do badania sprawozdań
finansowych. Z datą 9 sierpnia 2004 roku podmiot ten wydał opinię bez zastrzeżeń z badania danych porównywalnych.
Badanie wymienionych sprawozdań finansowych przeprowadził i opinie wydał ten sam biegły rewident– Małgorzata
Wojtyla nr ewid. 9681/7236.

2.1. Opinie biegłych rewidentów o prawidłowości i rzetelności sprawozdań
finansowych
2.1.1. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o porównywalnych danych finansowych Swissmed Centrum
Zdrowia S.A.
OPINIA
NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
O PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH
SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A.
W GDAŃSKU UL. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE 5
Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej, Zarządu Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku ul. Marii Skłodowskiej – Curie 5.
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 5, na dzień 30 czerwca 2004 roku, na które składa się:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą
59.938 tys. PLN,
3. rachunek zysków i strat za okres od 12 grudnia 2003 roku do 30 czerwca 2004 roku wykazujący stratę netto
w wysokości 2.651 tys. PLN,
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 12 grudnia 2003 roku do 30 czerwca 2004 roku wykazujący
zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 76 tys. PLN,
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 12 grudnia 2003 roku do 30 czerwca 2004 roku wykazujące
zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 783 tys. PLN,
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6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Zamieszczone w Prospekcie dane porównywalne za lata kończące się dnia 11 grudnia 2003 roku, 31 grudnia
2002 roku oraz 31 grudnia 2001 roku zostały zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami środowiskowymi.
Za sporządzenie sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych odpowiedzialność ponosi
Zarząd Spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności,
prawidłowości i jasności porównywalnych danych finansowych.
Forma prezentacji sprawozdania finansowego za okres kończący się 30 czerwca 2004 roku oraz porównywalnych
danych finansowych za lata kończące się 11 grudnia 2003 roku, 31 grudnia 2002 roku, 31 grudnia 2001 roku
zamieszczonych w Prospekcie, tak jak i zakres ujawnionych w nich danych, są zgodne z wymogami Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać
prospekt emisyjny i skrót prospektu (Dz. U. z 2001 Nr 139 poz. 1568 z późn. zm.).
Ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność poprzez zastosowanie jednolitych
zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości
stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie
korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą bez względu na okres, w którym zostały ujęte
w księgach rachunkowych.
Prezentowane w Prospekcie sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe sporządzone zostały zgodnie
z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.
694, z późn. zm.).
Badanie sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie
przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1. postanowień Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie szczegółowych
warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny lub skrót prospektu (Dz. U. z 2001r. Nr 139, poz.
1568, z późn. zm.)
2. przepisów rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694,
z późn. zm.),
3. norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,
4. kodeksu spółek handlowych.
Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie
finansowe i porównywalne dane finansowe nie zawierają istotnych błędów i przeoczeń. Badanie obejmowało
między innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzających kwoty i informacje
wykazane w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę zasad rachunkowości stosowanych
przez Spółkę oraz istotnych oszacowań dokonywanych przy sporządzeniu sprawozdania finansowego i porównywalnych
danych finansowych, a także ogólną ocenę jego prezentacji. Uważamy, że nasze badanie stanowiło wystarczającą
podstawę dla wyrażenia opinii.
Naszym zdaniem sprawozdanie finansowe za okres od 12 grudnia 2003 roku do 30 czerwca 2004 roku
i porównywalne dane finansowe zamieszczone w prospekcie we wszystkich istotnych aspektach:
1. zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie z zasadami
rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, określonymi w powołanej wyżej Ustawie,
2. są zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki,
3. przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej
jednostki na dzień 30 czerwca 2004 roku, jak też jej wyniku finansowego za okres od 12 grudnia 2003 roku
do 30 czerwca 2004 roku.
Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego pragniemy
zwrócić uwagę, że:
Spółka ujmuje w łącznym sprawozdaniu finansowym na dzień 30.06.2004 r. w pozycji aktywów krótkoterminowe
rozliczenia międzyokresowe poniesione w 2002 r. nakłady – w kwocie 963 tys. PLN – na opracowanie systemu
zarządzania prywatnym zakładem opieki zdrowotnej, które zamierza zakwalifikować do końca 2004 roku jako

148

8 swiss.qxd

8/27/04

4:04 PM

Page 149

Rozdział VIII – Sprawozdania finansowe

prace rozwojowe w wartościach niematerialnych i prawnych i dokonywać sukcesywnych odpisów. Wartość poniesionych
nakładów obciąży koszty bieżącego roku obrotowego.
Informacja Zarządu o działalności jednostki w okresie od 12.12.2003 roku do 30.06.2004 roku zawiera
informacje pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego i jest z nim zgodna.
Poznań, dnia 9 sierpnia 2004 r.
Usługowy Zakład Rachunkowości
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Spółka z o. o.
60–152 Poznań, ul. Junacka 34
nr ewidencyjny 934

Małgorzata Wojtyla
Biegły Rewident
nr ewid. 9681/7236

Zarząd UZR SKwP Sp. z o. o.
Małgorzata Wojtyla
Czesława Trawińska
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Biegły Rewident
Biegły Rewident
nr ewid. 9681/7236
nr ewid. 5405/6115

2.1.2. Opinia z badania sprawozdania finansowego Spółki SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z O. O.
za rok obrotowy kończący się 11 grudnia 2003 roku.
OPINIA
NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA DLA
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A.
W GDAŃSKU UL. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE 5
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
w Gdańsku ul. Marii Skłodowskiej – Curie 5, na które składa się:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 11 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą
34.610.360,44 zł,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 11 grudnia 2003 roku wykazujący stratę
netto w wysokości 1.916.829,45 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 11 grudnia 2003 roku
wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.916.829,45 zł,
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki.
Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania
finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
1) rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, póz. 694, z późn. zm.),
3) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,
4) Kodeksu spółek handlowych.
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną
pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki)
rachunkowości, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych,
z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania
finansowego.
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.
Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:
a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej
jednostki na dzień 11 grudnia 2003 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2003
roku do 11 grudnia 2003 roku,
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b) sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie
zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy spółki.
Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego pragniemy
zwrócić uwagę, że Spółka ujmuje w łącznym sprawozdaniu finansowym na dzień 11 grudnia 2003 r. w pozycji
aktywów długoterminowe rozliczenia międzyokresowe poniesione w 2002 r. nakłady – w kwocie 963 tyś. zł – na
opracowanie systemu zarządzania prywatnym zakładem opieki zdrowotnej, traktowane jako prace rozwojowe.
Wartość tych nakładów nie uległa zmianie w trakcie badanego okresu. Według informacji uzyskanych od Spółki
opracowanie zostanie zakończone po oddaniu budowanego szpitala do użytku.
Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości,
a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.
Poznań, dnia 7 kwietnia 2004 r.
Usługowy Zakład Rachunkowości Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce
Spółka z o. o. 60–152 Poznań, ul. Junacka 34
nr ewidencyjny 934
Zarząd UZR SKwP Sp. z o. o.
Małgorzata Wojtyla
Biegły Rewidentnr
ewid. 9681/8236

Małgorzata Wojtyla
Prezes Zarządu
Biegły Rewidentnr
ewid. 9681/7236

Czesława Trawiska
Wiceprezes Zarządu
Biegły Rewidentnr
ewid. 5405/6115

2.1.3. Opinia z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2002 roku.
Opinia niezależnego biegłego rewidenta
z badania sprawozdania finansowego obejmującego
okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku
dla Udziałowców i Zarządu Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
z siedzibą w Gdańsku, przy ul. M Skłodowskiej–Curie 5, na które składa się:
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
– bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
18.435.686,60 złotych;
– rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku wykazujący
stratę netto w wysokości 1.572.177,46 złotych;
– dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie tego sprawozdania odpowiada Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie
opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych
stanowiących podstawę jego sporządzenia.
Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
1) rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76. poz. 694 z późn. zm.),
2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną
pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę zasad (polityki)
rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów
i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową
ocenę sprawozdania finansowego.
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:
– przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej
spółki na dzień 31 grudnia 2002 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 roku
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do 31 grudnia 2002 roku,
– sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie
zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych,
– jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy
spółki.
Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego zwracamy uwagę
na następujące okoliczności:
1) Spółka ustaliła aktywo na podatek odroczony w kwocie 217 tyś. zł z tytułu planowanego rozliczenia strat
podatkowych z lat ubiegłych. Jednakże w związku z planowanym przekształceniem formy prawnej Spółki
istnieje wątpliwość, co do możliwości jego rozliczenia w przyszłości.
2) Spółka ujmuje w łącznym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2002 r. w pozycji aktywów:
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe nakłady – w kwocie 963 tyś. zł – poniesione na opracowanie
systemu zarządzania prywatnym zakładem opieki zdrowotnej, traktowane jako prace rozwojowe.
System ten na zlecenie Oddziału opracowuje Centrala Spółki, która na koniec 2002 r. obciążyła Oddział z tytułu
wykonanych prac.
Sprawozdanie z działalności Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust.
2 Ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego,
są z nim zgodne.
Poznań, dnia 3 czerwca 2003 roku
BDO Polska Sp. z o. o.
ul. Postępu 12, 02–676 Warszawa,
Oddział w Poznaniu
ul. Warszawska 39/41, 61–028 Poznań
Nr ewidencyjny 523
Małgorzata Wojtyla
Biegły Rewidentnr ewid. 9681/7236

Krystyna Sakson
Członek Zarządu Biegły Rewidentnr ewid. 7899/483

2.1.4. Opinia z badania sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2001 roku.
Opinia niezależnego biegłego rewidenta
z badania sprawozdania finansowego obejmującego
okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku
dla Udziałowców i Zarządu Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
z siedzibą w Gdańsku, przy ul. M Skłodowskiej–Curie 5, na które składa się:
– bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
9.445.727,28 złotych;
– rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku wykazujący
stratę netto w wysokości 2.391.138,40 złotych;
– informacja dodatkowa.
Sprawozdanie finansowe za rok 2001 r. nie podlegało obowiązkowi badania i zostało zatwierdzone przez
Zgromadzenie Wspólników w dniu 18 czerwca 2002 r.
Za sporządzenie tego sprawozdania odpowiada Zarząd Spółki.
Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania
finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.
Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
1) rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 1994r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.),
2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną
pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę zasad (polityki)
rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów
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i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową
ocenę sprawozdania finansowego.
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:
– przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej
spółki na dzień 31 grudnia 2001 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2001
roku do 31 grudnia 2001 roku,
– sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie
zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
– jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy
spółki.
Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego zwracamy uwagę
na następujące okoliczności:
1) Przedmiotem badania nie było ustalenie prawidłowości stanów początkowych – bilansu otwarcia – dlatego
opinia dotyczy wyłącznie roku obrotowego.
2) W sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2001 r. Spółka nie ujęła odsetek od pożyczek w kwocie
około 1.002 tyś. zł, które zgodnie z zawartym z pożyczkodawcą porozumieniem, są wymagalne po spłacie
należności głównych. Odsetki te obciążyłyby koszty finansowe w roku 2001 w kwocie 866 tyś. zł oraz nakłady
na środki trwałe w budowie 136 tyś. zł. Spółka kierując się wyżej wspomnianym porozumieniem ujęła
naliczone odsetki w sprawozdaniu za 2002 r.
3) Wynik finansowy za rok 2001 nie został ponadto obciążony rezerwami na świadczenia pracownicze w kwocie
około 111 tyś. zł. Z uwagi na to, że sprawozdanie finansowe za rok 2001 zostało zatwierdzone, opisane
rezerwy Spółka wprowadziła w sprawozdaniu za 2002 r.
4) Na 31 grudnia 2001 r. w pozycji: należne, nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego Spółka
wykazuje różnice kursowe w kwocie 183 tyś. zł. Powstały one przy wniesionej w 2001 r. dopłacie do kapitału,
w sprawozdaniu za rok 2002 Spółka wykazała je jako długoterminowe należności.
5) Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2001 r. był ujemny i wynosił –706.937,90 zł. W związku z tym – stosownie
do dyspozycji zawartej w art. 233 Kodeksu Spółek Handlowych – Zarząd Spółki był zobowiązany zwołać
Zgromadzenie Wspólników celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki. W dniu 18 czerwca 2002 r.
Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę
7.890.000,00 zł.
Sprawozdanie z działalności Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o. o. jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust.
2 Ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego,
są z nim zgodne.
Poznań, dnia 30 kwietnia 2003 roku
BDO Polska Sp. z o. o.
ul. Postępu 12, 02–676 Warszawa,
Oddział w Poznaniu
ul. Warszawska 39/41, 61–028 Poznań
Nr ewidencyjny 523

Małgorzata Wojtyla
Biegły Rewidentnr ewid. 9681/7236

Krystyna Sakson
Członek Zarządu Biegły Rewidentnr ewid. 7899/483
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3. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH
3.1. Sprawozdanie finansowe za okres od 12 grudnia 2003 roku do
30 czerwca 2004 roku wraz z porównywalnymi danymi finansowymi
za lata obrotowe od 1 stycznia 2003 roku do 11 grudnia 2003
roku oraz od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku
i od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
3.1.1. Charakterystyka Emitenta
Nazwa Emitenta:
Siedziba Emitenta:
Adres:
Adres strony internetowej:
Poczta elektroniczna:
Rejestracja:
KRS:
Regon:
NIP:

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
Gdańsk
ul. Marii Skłodowskiej– Curie 5, 80–208 Gdańsk
www. swissmed.com.pl
biuro@swwissmed.com.pl
Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
0000183364
191244745
583–21–06–510

Przedmiot działalności:
– ochrona zdrowia i opieka społeczna – PKD 85
– działalność wydawnicza – PKD 22 1
– produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych – PKD 33 10
– sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 51 1
– sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych – PKD 51 46
– hotele i restauracje – PKD 55
– pozostałe pośrednictwo finansowe – PKD 65 2
– działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i z ubezpieczeniami – PKD 67
– obsługa nieruchomości – PKD 70
– wynajem pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 71 34
– nauka – PKD 73
– kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia – PKD 80 4
– pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem działalności prawniczej
(PKD 74.14) – PKD 74
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
W niniejszym rozdziale prezentowane jest sprawozdanie finansowe za okres od 12 grudnia 2003 roku
do 30 czerwca 2004 roku raz porównywalne dane finansowe za okresy:
od 1 stycznia 2003 roku do 11 grudnia 2003 roku,
od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku,
od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
W okresie objętym sprawozdaniem na dzień 30 czerwca 2004 roku w skład Zarządu i Rady Nadzorczej wchodziły
następujące osoby:
Zarząd:
Pan Roman Walasiński – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza:
Pan Bruno Hangartner – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Zbigniew Jerzy Canowiecki – Członek Rady Nadzorczej
Pan Zenobiusz Wojciech Żurawik – Członek Rady Nadzorczej
Pan Krzysztof Maciej Popenda – Członek Rady Nadzorczej
Pan Maciej Mariusz Dobrzyniecki – Członek Rady Nadzorczej
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3.1.2. Prezentacja, przekształcenie i porównywalność sprawozdań
finansowych.
Sprawozdanie finansowe prezentowane w niniejszym rozdziale oraz porównywalne dane finansowe za okres
od 12 grudnia 2003 roku do 30 czerwca 2004 roku i porównywalne dane za okresy:
od 1 stycznia 2003 roku do 11 grudnia 2003 roku,
od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku,
od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku
zawierają dane łączne – z uwagi na to, że w skład przedsiębiorstwa Emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki
organizacyjne, sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe:
– Operator Medyczny – posiadający status Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
– Operator Infrastruktury – wyodrębniony w strukturze Spółki Oddział na pełnym wewnętrznym rozrachunku
gospodarczym, do którego dyspozycji wydzielono środki gospodarcze.
Sprawozdanie łączne Emitenta stanowiące sumę sprawozdań finansowych jednostki i jej oddziału oraz porównywalne
dane finansowe sporządzone zostały zgodnie z art. 51 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
z zastosowaniem określonych przepisami wyłączeń.
Wszystkie wielkości aktywów i pasywów zaprezentowane w niniejszym prospekcie wyrażone są w tysiącach złotych
polskich.
Spółka nie jest jednostką dominującą, współdominującą ani znaczącym inwestorem w rozumieniu Ustawy z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej
się przewidzieć przyszłości, obejmujący okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym
istotnie zakresie. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku, zamieszczone w Prospekcie,
zostało przekształcone na dzień 1 stycznia 2002 roku zgodnie ze znowelizowaną Ustawą z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, w celu zapewnienia porównywalności danych finansowych. Korekty wynikające ze zmian zasad
rachunkowości wpłynęły na zwiększenie wartości aktywów i pasywów bilansu o kwotę 2.601 z kwoty 9.447 do
kwoty 12.048, w związku ze zwiększeniem wartości Inwestycji długoterminowych – pozycja Aktywa Trwałe I. 4.1
i wartości Kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny – pozycja Pasywów Kapitał (fundusz) własny I. 5.
Uwagi wynikające z opinii podmiotu uprawnionego do badania, dotyczące przekształcenia sprawozdania finansowego
za 2001 rok, w związku ze zmianą zasad rachunkowości zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym za
2002 rok i dotyczyły w szczególności utworzenia dodatkowych rezerw, przekwalifikowania leasingu operacyjnego,
ustalenia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

4. OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI,
W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (TAKŻE AMORTYZACJI),
POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSOBU SPORZĄDZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W ZAKRESIE, W JAKIM USTAWA
POZOSTAWIA JEDNOSTCE PRAWO WYBORU.
Sprawozdania finansowe zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie z dnia
29 września 1994r. o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. jest jednostką, w skład której wchodzi jednostka organizacyjna Swissmed
Centrum Zdrowia S.A. Oddział w Gdańsku– Operator Infrastruktury, sporządzająca samodzielne sprawozdania
finansowe. Zgodnie z art. 51 pkt 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości sprawozdania finansowe
Spółki są łącznymi sprawozdaniami, będącymi sumą sprawozdań finansowych jednostki i jej oddziału.
Łączne sprawozdania finansowe sporządza się wyłączając odpowiednio:
1. aktywa i fundusze wydzielone,
2. wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze,
3. przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostką a jej oddziałem,
4. wynik finansowy operacji gospodarczych dokonywanych wewnątrz jednostki zawarty w aktywach jednostki i jej oddziału.
Można nie dokonywać wyłączeń, o których mowa w pkt 2–4, jeżeli nie wpływa to ujemnie na spełnienie obowiązków
określonych w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Wycena aktywów i pasywów według stanów bilansowych wykazanych w sprawozdaniach opiera się na ustaleniach
ustawowych zawartych w rozdziale IV Ustawy o rachunkowości.
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Przyjęte zasady (politykę rachunkowości) Spółka stosuje w sposób ciągły.
W związku ze zmianą formy prawnej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną z dniem
12 grudnia 2003 roku, Spółka sporządziła sprawozdanie finansowe na dzień 11 grudnia 2003 roku jako spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie ze statutem okres od 12 grudnia 2003 roku do 31 grudnia 2004 roku
jest pierwszym rokiem obrotowym Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym i prowadzi księgi rachunkowe w sposób
umożliwiający sporządzenie rachunku zysków i strat w wersji kalkulacyjnej. W sprawozdaniu finansowym Spółka
wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy Spółki za okres sprawozdawczy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz
przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów
i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
z tym, że:
– do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółka stosuje stawki przewidziane
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącej załącznik do ustawy podatkowej,
– rozpoczęcie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o cenie
nabycia wyższej niż 3.500 zł. następuje w miesiącu następnym po miesiącu przyjęcia ich do użytkowania,
– odpisów amortyzacyjnych dokonuje się z zastosowaniem metody liniowej, dopuszcza się również stosowanie
metody degresywnej oraz w przypadku używanych składników majątku stosowanie stawek indywidualnych,
– zakupione materiały i towary wykazuję się w księgach rachunkowych według rzeczywistych cen zakupu; na dzień
bilansowy ceny te nie mogą być wyższe od cen sprzedaży netto,
– odpisywanie kosztów zakupu następuje w całości w okresie sprawozdawczym, w którym koszty te poniesiono,
– wycena zużycia nie objętych ewidencją ilościowo – wartościową materiałów i towarów dokonywana jest
w sposób uproszczony – pomija się ewidencję magazynową materiałów i towarów odpisując ich wartość
w momencie zakupu w koszty, jednak wówczas na koniec każdego kwartału dokonuje się spisu z natury
składników majątku nie zużytych i nie sprzedanych, a wyniki inwentaryzacji pomniejszają koszty (metoda
powyższe stosowana jest w odniesieniu do składników majątku przychodni),
– rozchody materiałów i towarów objętych ewidencją ilościowo–wartościową wyceniane są według metody FIFO
(pierwsze przyszło – pierwsze wyszło),
– do ustalania przychodów z tytułu świadczenia usług stosuje się odpowiednio zaprogramowane w systemie
„EXCELL” kalkulatory, określające stawki wynagrodzeń obsługi medycznej oraz przychody z wynajmu infrastruktury.

4.1. BiILANS
Aktywa i pasywa wykazane w łącznym bilansie Spółki, stanowią sumę aktywów i pasywów wykazanych w bilansach
Operatora Medycznego i Oddziału, z wyłączeniem wartości zobowiązań i należności wewnątrzzakładowych,
funduszu wydzielonego oraz wartości nakładów dotyczących prac rozwojowych, prowadzonych w ramach
transakcji wewnętrznych dokonywanych pomiędzy Operatorem Medycznym i Oddziałem – Operatorem Infrastruktury.

4.1.1. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac
rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości.
Za wartości niematerialne i prawne uznaje się:
– koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie wykorzystany do produkcji,
– nabytą wartość firmy,
– nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje,
– nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych,
– nabyte oprogramowanie komputerowe,
– know–how.
Wartość początkową oprogramowania ujmuje się według ceny nabycia uwzględniającej koszty instalacji.

155

8 swiss.qxd

8/27/04

4:04 PM

Page 156

Rozdział VIII – Sprawozdania finansowe

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności,
według następujących zasad:
– koszty prac rozwojowych
20 %,
– wartość firmy
10 %,
– nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje
20 %,
– oprogramowanie komputerów
30 %,
– pozostałe wartości niematerialne i prawne
20 %.
Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej cenie nie przekraczającej 3.500 zł są spisywane jednorazowo
w koszty w dniu przyjęcia ich do użytkowania.

4.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe własne, inwestycje w obcych środkach trwałych nie zaliczanych do
aktywów jednostki, środki trwałe w budowie oraz obce środki trwałe przyjęte do używania przez jednostkę, jeżeli
umowa spełnia warunki określone w Ustawie, polegające na przeniesieniu na jednostkę znaczących korzyści
i ryzyk związanych z posiadaniem aktywów.
Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku
pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.
Zgodnie z Ustawą o rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy
amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona
w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od realnej wartości,
której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione.
Dla celów podatkowych przyjmowane są stawki amortyzacyjne wynikające z Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku
o podatku dochodowym od osób prawnych, określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania
przychodów. W stosunku do środków trwałych nabytych i wprowadzonych do ewidencji przed dniem 1 stycznia
2000 roku stosowane są stawki wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku
w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Określają one wysokość
amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodu.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej
nie przekraczającej 3.500 złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do
eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące:
– prawo wieczystego użytkowania gruntów
2,5 %
– budowle
4%
– budynki
2,5 %
– budynki nie będące własnością
10 %
– urządzenia techniczne i maszyny (z wyłączeniem sprzętu komputerowego)
20 %
– sprzęt komputerowy
30 %
– środki transportu
20 %
– inne środki trwałe
20, 25 %
Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich
nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych obejmuje również różnice
kursowe wynikające z zapłaty zobowiązań związanych z nabyciem składnika aktywów oraz koszt obsługi zobowiązań
zaciągniętych w celu ich finansowania, powstające w okresie budowy, montażu i przystosowania.

4.1.3. Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne i inne inwestycje nie stanowiące aktywów finansowych,
zaliczone do aktywów trwałych, nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości
tych aktywów lub uzyskania z nich pożytków nie wynikających z operacyjnej działalności statutowej– wycenia się
według ceny ich nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości lub według wartości
godziwej. Wartość godziwą ustala się na poziomie najbardziej prawdopodobnej ceny możliwej do uzyskania na
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rynku na dzień bilansowy. Wartość godziwa ma odzwierciedlać rzeczywistą sytuację rynkową i okoliczności wymiany.
Przy braku aktualnych cen pochodzących z rynku, jednostka bierze do wyceny informacje z różnych źródeł, między
innymi takich jak projekcje zdyskontowanego przepływu środków pieniężnych oparte na wiarygodnych szacunkach
przyszłych przepływów środków pieniężnych, z uwzględnieniem warunków zawartych w otoczeniu.
Skutki aktualizacji wyceny nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji
długoterminowych, powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych, zwiększają kapitał (fundusz)
z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą
podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do
dnia wyceny rozliczona – zmniejsza ten kapitał (fundusz).
Długoterminowe aktywa finansowe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości. Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych
na dzień ich nabycia albo powstania, według ceny nabycia albo ceny zakupu jeżeli koszty przeprowadzenia
i rozliczenia transakcji nie są istotne.
Odpisu wyrażającego trwałą utratę wartości inwestycji zaliczanych do aktywów finansowych dokonuje się nie
późnej niż na koniec okresu sprawozdawczego. Skutki obniżenia wartości długoterminowych aktywów finansowych
zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji zaliczanej do aktywów finansowych,
bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do
wysokości tych kosztów jako przychody finansowe.
Jeżeli wartość zbytej inwestycji zaliczonej do aktywów trwałych była uprzednio przeszacowana albo wyceniana
w cenie rynkowej lub w cenie nabycia, w zależności od tego, która z nich była niższa, zaś skutki tej wyceny ujęto
w sposób określony powyżej to nadwyżkę z tytułu przeszacowania ustala się i rozlicza z kapitałem (funduszem)
z aktualizacji wyceny.

4.1.4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują:
– aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
– inne rozliczenia międzyokresowe.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego to kwota podatku dochodowego od osób prawnych, jaką
będzie można w przyszłości zmniejszyć podatek bieżący, wykazany w rocznej deklaracji podatkowej, gdyż możliwe
będzie uwzględnienie już poniesionych, lecz podatkowo na razie niehonorowanych kosztów uzyskania przychodów
tj. memoriałowo zarachowanych ujemnych różnic kursowych, odsetek, odpisów aktualizujących aktywa, jak
i potrąceń strat podatkowych z lat ubiegłych. Ze względu na to, że aktywa będą potrącane w przyszłości, pod
uwagę bierze się taką stawkę podatku, jaka prawdopodobnie będzie obowiązywać.
Inne rozliczenia międzyokresowe obejmują tę część już poniesionych kosztów, która z uwagi na okres ich skutkowania
zostanie odpisana w następnych latach. Wykazuje się je w wysokości nominalnej po uprzednim upewnieniu się, że
koszty te przyniosą Spółce korzyści w przyszłości.

4.1.5. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według rzeczywistych cen nabycia lub kosztów wytworzenia
nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Poszczególne grupy zapasów są wycenianie w następujący sposób:
– materiały
cena zakupu
– półprodukty i produkty w toku
koszt wytworzenia lub koszt materiałów bezpośrednich lub nie są
wyceniane w ogóle
– produkty gotowe
koszt wytworzenia
– towary
cena zakupu
Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów:
– wynikających z niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych,
– ogólnego zarządu, nie związanych z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje na
dzień wyceny,
– magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów jest niezbędne
w procesie produkcji,
– sprzedaży produktów.
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W sytuacjach uzasadnionych niezbędnym przygotowaniem towaru lub produktu do sprzedaży bądź długim
okresem wytwarzania produktu, cenę nabycia lub koszt wytworzenia zwiększa się o koszty obsługi zobowiązań
zaciągniętych w celu finansowania zapasu towarów lub produktów w okresie ich przygotowania do sprzedaży bądź
wytworzenia i związanych z nimi różnic kursowych, pomniejszone o przychody z tego tytułu.
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich
wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania
pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do:
– pozostałych kosztów operacyjnych,
– kosztów wytworzenia sprzedanych produktów lub usług,
– kosztów sprzedaży.
Stosowane metody wyceny rozchodu:
– według cen przeciętnych, to jest ustalonych w wysokości średniej ważonej cen (kosztów) danego składnika aktywów,
– w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) tych składników aktywów, które dotyczą ściśle
określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu lub wytworzenia.

4.1.6. Należności
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu
o odpisy aktualizujące).
Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym w tym dniu
przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej
waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza
się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych
przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia
środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych
kosztów).
Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie
odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do: pozostałych kosztów
operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

4.1.7. Środki pieniężne
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank,
z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy
Bank Polski na ten dzień.

4.1.8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących
przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie
do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych koszów, z zachowaniem
zasady ostrożnej wyceny.
W tej pozycji ujmowana jest nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi z tytułu realizacji
kontraktów długoterminowych

4.1.9. Kapitały (fundusze) własne
Kapitał (fundusz) własny ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów
i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
Kapitał (fundusz) zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie
i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne
wkłady na poczet kapitału.
Kapitał (fundusz) zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji
wyceny oraz z dopłat do kapitału.
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Udziały lub akcje własne wyceniane są w cenie nabycia i wykazywane w kwocie ujemnej w kapitale własnym.
Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to kapitał (fundusz) powstały jako
skutek aktualizacji wyceny aktywów trwałych. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku odpowiednia
część kapitału (fundusz) rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał (fundusz) zapasowy. Odpis
z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych, których uprzednio podlegał aktualizacji wyceny pomniejsza
kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczy tego składnika majątku trwałego.

4.1.10. Rezerwy
Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na
dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów
operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania
się wiążą.
Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:
– straty z transakcji gospodarczych w toku,
– udzielone gwarancje i poręczenia,
– skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego,
– przyszłe świadczenia pracownicze – nagrody jubileuszowe,
– odprawy emerytalno – rentowe,
– przyszłe zobowiązania związane z restrukturyzacją.
Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze tworzone są na bazie memoriałowej w oparciu o własne szacunki.

4.1.11. Zobowiązania
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których
uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub
wymiany na instrumenty finansowe – które wycenia się według wartości godziwej.
Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem
zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako
krótkoterminowe.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie sprzedaży stosowanym w tym
dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej
waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu
zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych
przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia
środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

4.1.12. Inne rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań
przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się:
– rezerwę z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi,
– wartość wykonanych na rzecz jednostki świadczeń, które nie zostały zafakturowane, a na mocy umowy wykonawca
nie był zobowiązany do jej zafakturowania,
– koszty z tytułu opłat za emisję zanieczyszczeń.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują
w szczególności:
– równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie
nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
– środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków
trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów
(funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo
pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków
trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł,
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– ujemną wartość firmy,
– nadwyżka zafakturowanych przychodów nad zarachowanymi dotycząca kontraktów długoterminowych
(jeśli takie kontrakty są realizowane).

4.1.13. Wycena transakcji w walutach obcych
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia
odpowiednio po kursie:
– kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka – w przypadku operacji
sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
– średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub
innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs – w przypadku pozostałych operacji.
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:
– składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenionych metodą praw
własności) – po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień,
– składniki pasywów – po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka,
nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Różnice kursowe dotyczące inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich
wyceny, rozlicza się z kapitałem (funduszem) z aktualizacji wyceny. Skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do
aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych, zwiększają kapitał (fundusz)
z aktualizacji wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną uprzednio część
kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu sprawozdawczego.
Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich
wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów
finansowych, a w uzasadnionych przypadkach – do kosztu wytworzenia produktu lub ceny nabycia towaru,
a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości
niematerialnych i prawnych.

4.2. Rachunek zysków i strat
Przychody i koszty wykazane w rachunku zysków i strat Spółki stanowią sumę przychodów i kosztów wykazanych
w rachunku zysków i strat Operatora Medycznego i Oddziału z wyłączeniem wartości transakcji wewnętrznych
dokonywanych pomiędzy Operatorem Medycznym i Oddziałem – Operatorem Infrastruktury.
Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone
o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.
Koszty
Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym oraz w układzie kalkulacyjnym. Ewidencja na kontach kosztów
rodzajowych jest kompletna, tzn. ujmuje wszystkie operacje gospodarcze dokonane w okresie sprawozdawczym.
Ewentualne różnice wartości, jakie mogą powstać po otrzymaniu dokumentów obcych, ujmowane są w ewidencji
nie później niż w okresie sprawozdawczym, w którym dokumenty te otrzymano.
Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:
– Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m. in. zysków i strat
za zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania
rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
– Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji
wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
– Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych
różnic kursowych nad dodatnimi,
– Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym
ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną.
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4.3. Opodatkowanie
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5 Gdańsk - Operator Medyczny jest samodzielnym
podatnikiem podatku od towarów i usług oraz samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego od osób
prawnych. Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Oddział w Gdańsku był samodzielnym podatnikiem podatku od
towarów i usług do 30 kwietnia 2004 r. roku. Przychody i koszty uzyskania przychodu Oddziału i Operatora
Medycznego ujmowane są w deklaracji łącznej CIT. Od 1 maja 2004 sporządzana też jest łączna deklaracja VAT.
Wynik finansowy brutto korygują:
– bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
– aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Podatek dochodowy bieżący
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami
podatkowymi na podstawie łącznego sprawozdania finansowego i rachunku zysków i strat sumując przychody
i koszty Centrali i Oddziału z zastosowaniem wyłączeń.
Podatek dochodowy odroczony
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów,
a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę
i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości
do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują
w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do
odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego,
wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic,
które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów
z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.
Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem
(funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał (fundusz) własny.

4.4. Instrumenty finansowe
Instrumenty finansowe – rozumie się przez to kontrakt, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej
ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze, bez względu na
to, czy wykonanie praw lub zobowiązań wynikających z kontraktu ma charakter bezwarunkowy albo warunkowy.
Do instrumentów finansowych nie zalicza się w szczególności:
a) rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
b) umów o gwarancje finansowe, które ustalają wykonanie obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji, w formie
zapłacenia kwot odpowiadających stratom poniesionym przez beneficjenta na skutek niespłacenia wierzytelności
przez dłużnika w wymaganym terminie,
c) umów o przeniesienie praw z papierów wartościowych w okresie pomiędzy terminem zawarcia i rozliczenia
transakcji, gdy wykonanie tych umów wymaga wydania papierów wartościowych w określonym terminie,
również wtedy, gdy przeniesienie tych praw następuje w formie zapisu na rachunku papierów wartościowych,
prowadzonym przez podmiot upoważniony na podstawie odrębnych przepisów,
d) aktywów i zobowiązań z tytułu programów, z których wynikają udziały pracowników oraz innych osób związanych
z jednostką w j ej kapitałach,
e) umów połączenia spółek, z których wynikają obowiązki określone w art. 44b ust. 9 Ustawy o rachunkowości.
Aktywa pieniężne – rozumie się przez to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych
i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się również inne aktywa finansowe, w tym w szczególności naliczone
odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich
otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych zalicza
się je do środków pieniężnych, chyba że ujmuje się je w przepływach z działalności inwestycyjnej (lokacyjnej).
Aktywa finansowe – rozumie się przez to aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne
jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany
instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach.
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Zobowiązania finansowe – rozumie się przez to zobowiązanie jednostki do wydania aktywów finansowych
albo do wymiany instrumentu finansowego z inną jednostką, na niekorzystnych warunkach.
Instrumenty kapitałowe – rozumie się przez to kontrakty, z których wynika prawo do majątku jednostki,
pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli, a także zobowiązanie się jednostki do
wyemitowania lub dostarczenia własnych instrumentów kapitałowych, a w szczególności udziały, opcje na akcje
własne lub warranty.

5. ŚREDNIE KURSY WYMIANY ZŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO W OKRESIE
OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresach porównywalnych notowania średnich kursów
wymiany złotego w stosunku do EURO, ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiały się następująco:
Okres/kurs
Kurs średni
Kurs minimalny
Kurs maksymalny
Kurs na koniec okresu
01.01.01–31.12.01
3,6509
3,3564
3,9569
3,5219
01.01.02–31.12.02
3,8697
3,5015
4,2116
4,0202
01.01.03–11.12.03
4,4415
3,9773
4,7127
4,6465
12.12.03–30.06.04
4,7291
4,5422
4,9149
4,5422

6. WYBRANE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO
6.1. Zasady przeliczeń sprawozdań finansowych
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EURO
zgodnie ze wskazaną obowiązującą zasadą przeliczenia:
– bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu,
– rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie,
obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie.
Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych
w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
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6.2. Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych
WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys zł
w tys EUR
12.12.03 01.01.03 01.01.02 01.01.01 12.12.03 01.01.03 01.01.02 01.01.01
- 30.06.04 -11.12.03 -31.12.02 -31.12.01 -30.06.04 -11.12.03 -31.12.02 -31.12.01
I. Przychody netto
ze sprzedaży
i zrównane z nimi
3.300
4.528
5.707
4.654
698
1.019
1.475
1.275
II. Zysk (strata)
z działalności
operacyjnej
–1.887
–1.758
–1.081 –2.446
–399
–396
–279
–670
III. Zysk (strata) brutto –2.431
–1.896
–2.182 –2.391
–514
–427
–564
–655
IV. Zysk (strata) netto
–2.651
–1.917
–1.572 –2.391
–561
–432
–406
–655
V. Przepływy
pieniężne netto
z działalności
operacyjnej
–3.693
3.683
–3.483
–549
–781
829
–900
–150
VI. Przepływy
pieniężne netto
z działalności
inwestycyjnej
–13.330 –17.177
–4.730
2.587
–2.819
–3.867
–1.222
709
VII. Przepływy pieniężne
netto z działalności
finansowej
17.099
13.503
7.429
3.653
3.616
3.040
1.920
1.001
VIII. Przepływy pieniężne
netto, razem
76
9
–784
517
16
2
–202
142
IX. Aktywa razem
59.938
34.610
18.436 12.048 13.196
7.449
4.586
3.421
X. Zobowiązania
i rezerwy na
zobowiązania
54.143
28.032
9.941 10.154 11.920
6.033
2.473
2.883
XI. Zobowiązania
długoterminowe
37.752
20.654
7.151
7.795
8.311
4.445
1.779
2.213
XII. Zobowiązania
krótkoterminowe
15.986
6.997
1.739
1.518
3.519
1.506
433
431
XIII. Kapitał
(fundusz) własny
5.795
6.578
8.495
1.894
1.276
1.416
2.113
538
XIV. Kapitał (fundusz)
podstawowy
8.728
8.728
8.728
838
1.922
1.878
2.171
238
XV. Liczba akcji (szt)
8.728.000
–
–
– 8.728.000
–
–
–
XVI. Zysk na jedną
akcję zwykłą
(w zł / EUR)
–0,30
–
–
–
–0,06
–
–
–
XVII. Rozwodniony zysk
(strata) na jedna
akcję zwykłą
(w zł. / EUR)
–
–
–
–
–
–
–
–
XVIII.Wartość księgowa
na jedną akcję
(w zł / EUR)
0,66
–
–
–
0,15
–
–
–
XIX. Rozwodniona
wartość księgowa
na jedną akcję
(w zł / EUR)
–
–
–
–
–
–
–
–
XX. Zadeklarowana
lub wypłacona
dywidenda
na jedna akcję
(w zł / EUR)
–
–
–
–
–
–
–
–
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7. RÓŻNICE POMIĘDZY POLSKIMI A MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI
RACHUNKOWOŚCI
Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w znowelizowanej Ustawie
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Ustawa – tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn.
zm.). Wynik finansowy oraz niektóre pozycje aktywów i pasywów różniłyby się od wielkości, które wykazane byłyby
w sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej (MSSF). Inny może być sposób prezentacji sprawozdań finansowych oraz zakres ujawnionych
informacji.
Na dzień sporządzenia niniejszej informacji Zarząd Spółki nie sporządził sprawozdania finansowego według MSSF.
Nie ma zatem pewności, że zidentyfikowane poniżej różnice stanowią całość różnic pomiędzy wynikiem oraz
aktywami netto wynikającymi z zamieszczonych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań, które byłyby
przygotowane według MSSF oraz nie można dokonać oceny wpływu różnic, które zostały opisane poniżej.
Niniejsze zestawienie nie powinno być traktowane jako kompletna lista różnic pomiędzy przepisami Ustawy a MSSF.
Niniejsze zestawienie nie uwzględnia spraw obecnie nieuregulowanych w Ustawie lub MSSF. Dodatkowo,
w niniejszym zestawieniu nie uwzględniono zmian Ustawie lub MSSF, które będą obowiązywać lub mogą
obowiązywać po 31 grudnia 2003 roku w oparciu o plany i projekty organów odpowiedzialnych za tworzenie
przepisów w Polsce lub MSSF.
Poniżej przedstawiono w formie opisowej istotne różnice pomiędzy podstawowymi pozycjami sprawozdania
sporządzonego według ustawy o MSSF.

7.1. Kapitalizacja kosztów finansowych
Według ustawy kapitalizacja kosztów finansowych wynikających z kredytów i pożyczek (włączając związane z nimi
różnice kursowe) jest obligatoryjna w przypadku, gdy koszty te dotyczą konkretnych kredytów i pożyczek zaciągniętych
w celu nabycia, budowy lub wytworzenia środków trwałych. Według preferowanych zasad MSR, koszty finansowe
związane z pożyczkami i kredytami powinny być rozpoznawane w okresie, w którym zostały poniesione, bez względu
na to w jaki sposób wykorzystano środki pochodzące z kredytu. Alternatywnie MSR 19 dopuszcza kapitalizację
kosztów finansowych wynikających z pożyczek w przypadku, gdy koszty te związane są bezpośrednio z nabyciem,
budową lub wytworzeniem określonych aktywów. Koszty finansowe, które mogą zostać skapitalizowane to takie,
które nie zostały poniesione w przypadku gdyby określone środki trwałe nie zostały wytworzone.

7.2. Podatek odroczony
Zasady tworzenia rezerw i aktywa z tytułu podatku odroczonego nie odbiegają od zasad, które zastosowałaby
Spółka sporządzając sprawozdanie zgodnie z MSSF.
Podatek odroczony różniłby się jednak w sprawozdaniu finansowym sporządzonym według MSSF od sprawozdania według Ustawy w rezultacie różnic opisanych powyżej wpływających na wielkość aktywów i zobowiązań ujętych
w sprawozdaniu finansowym.

7.3. Prezentacja oraz zakres ujawnianych informacji
Wymogi niektórych międzynarodowych standardów rachunkowości wprowadzają rozszerzony zakres ujawnień
i informacji niż według Ustawy oraz Rozporządzenia o prospekcie. Format prezentacji niektórych elementów
sprawozdania finansowego może być odmienny według MSSF.
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8. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 12 GRUDNIA 2003
ROKU DO 30 CZERWCA 2004 ROKU ORAZ PORÓWNYWALNE DANE
FINANSOWE ZA OKRESY OD 1 STYCZNIA 2003 ROKU DO 11
GRUDNIA 2003 ROKU, OD 1 STYCZNIA 2002 ROKU DO 31 GRUDNIA
2002 ROKU I OD 1 STYCZNIA 2001 ROKU DO 31 GRUDNIA 2001 ROKU.
8.1. Bilans Emitenta (w tys. zł)
AKTYWA
Nota
I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
1
– wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe
2
3. Należności długoterminowe
3
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe
4
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
5
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
6
2. Należności krótkoterminowe
7
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje krótkoterminowe
9
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
10
Aktywa razem

165

30.06.04
55.007
35
–
33.561
–
–
–
20.918
20.918
–
–
–
–
–
493

11.12.03
32.823
22
–
27.645
–
–
–
3.458
3.352
–
106
–
106
–
1.698

31.12.02
16.710
14
–
10.976
496
496
–
3.445
3.345
–
100
–
100
–
1.779

31.12.01
10.175
11
–
6.826
–
–
–
3.338
3.238
–
100
–
100
–
–

493
–
4.931
362
3.130
–
3.130
221
221
–
41
180
–
1.218
59.938

680
1.018
1.787
156
1.457
–
1.457
103
103
–
–
103
–
71
34.610

761
1.018
1.726
151
1.461
–
1.461
94
94
–
–
94
–
20
18.436

–
–
1.873
1
960
–
960
878
878
–
–
878
–
34
12.048
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PASYWA
I. Kapitał (fundusz) własny
1. Kapitał (fundusz) zakładowy
2. Należne wpłaty na kapitał
(fundusz) zakładowy (wielkość ujemna)
3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał (fundusz) zapasowy
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
6. Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
8. Zysk (starta) netto
9. Odpisy z zysku netto
w ciągu roku obrót. (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia
emerytalne i podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek
3.3. Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
Pasywa razem

Nota

Wartość księgowa
Liczba akcji (w szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa
na jedną akcję (w zł)

22

12

30.06.04
5.795
8.728

11.12.03
6.578
8.728

31.12.02
8.495
8.728

31.12.01
1.894
838

–
–
3.000
4.568
–
–7.850
–2.651

–
–
3.000
2.700
–
–5.933
–1.917

–
–
3.000
2.700
–
–4.361
–1.572

–184
–
3.000
2.601
–
–1.970
–2.391

–
54.143
405

–
28.032
381

–
9.941
1.051

–
10.154
–

124

91

151

–

251
251
–
30
–
30
37.752
5.269
32.483
15.986
53
15.909
24
–
–
–
–
–
59.938

251
251
–
39
–
39
20.654
4.304
16.350
6.997
–
6.988
9
–
–
–
–
–
34.610

201
201
–
699
–
699
7.151
3.036
4.115
1.739
–
1.718
21
–
–
–
–
–
18.436

–
–
–
–
–
–
7.795
7.795
–
1.518
–
1.505
13
841
–
841
–
841
12.048

5.795
8.728.000
0,66
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–

–

–

–

11.12.03
–
–
–
–
–
–
–
–

31.12.02
–
–
–
–
–
–
–
–

31.12.01

–
–
–
–
–
–
–
–

13
14
15
16

17
18

19

20

21

Tabela 2. Pozycje pozabilansowe (w tys. zł)
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych
1.2. Od pozostałych jednostek
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek
3. Inne
Razem

Nota
23.1.

23.2.
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8.2. Rachunek zysków i strat
Tabela 3. Rachunek zysków i strat (w tys. zł)
Nota
I. Przychody netto ze sprzedaży
i zrównane z nimi, w tym:
– od jednostek powiązanych
l. Przychody netto ze sprzedaży produktów
2. Zmiana stanu produktów
(zwiększenie – wartość dodatnia,
zmniejszenie – wartość ujemna)
3. Koszty wytworzenia produktów
na własne potrzeby jednostki
4. Przychody netto ze sprzedaży
towarów i materiałów
II. Koszty działalności operacyjnej
1. Amortyzacja
2. Zużycie materiałów i energii
3. Usługi obce
4. Podatki i opłaty, w tym:
– podatek akcyzowy
5. Wynagrodzenia
6. Ubezpieczenia społeczne
i inne świadczenia
7. Pozostałe koszty rodzajowe
8. Wartość sprzedanych
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) ze sprzedaży
IV. Pozostałe przychody operacyjne
1. Zysk ze zbycia niefinansowych
aktywów trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne
V. Pozostałe koszty operacyjne
l. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
VII. Przychody finansowe
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
– od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
3. Strata ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne
VIII. Koszty finansowe
1. Odsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne
IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej
X. Wynik zdarzeń gospodarczych
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne

12.12.03
–30.06.04

24

25

26
–
27
28

29

30
31

167

01.01.03
–11.12.03

01.01.02
–31.12.02

01.01.01
–31.12.01

3.300
955
3.299

4.528
–
4.528

5.707
–
5.707

4.654
–
4.654

–

–

–

–

–

–

–

–

1
4.924
352
466
1.564
234
–
1.764

–
6.121
490
407
1.766
264
–
2.675

–
6.486
554
321
1.706
361
–
2.957

–
7.234
542
446
2.485
23
–
2.897

207
337

249
270

281
306

316
525

–
–1.624
148

–
–1.593
76

–
–779
47

–
–2.580
149

23
–
125
411
–
–
411
–1.887
120
–
–
95
91
–
–
25
664
239
109
–
–
425
–2.431
–
–
–

10
–
66
241
–
172
69
–1.758
196
–
–
6
–
10
–
180
331
72
–
–
–
259
–1.893
–3
–
3

23
–
24
349
–
94
255
–1.081
349
–
–
40
–
–
–
309
1.452
1.265
1.146
–
–
187
–2.184
2
12
10

76
–
73
15
–
15
–2.446
101
–
–
48
–
–
–
53
40
33
33
–
–
7
–2.385
–6
1
7
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XI. Zysk (strata) brutto
XII. Podatek dochodowy
32
XIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 33
XIV. Zysk (strata) netto
34
Zysk (strata) netto (zaanualizowa ny)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł.)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykła

35

–2.431
220

–1.896
21

–2.182
–610

–2.391
–

–
–2.651

–
–1.917

–
–1.572

–2.391

–2.651
8.728.000
–0,30
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

31.12.02
1.894

31.12.01
–1.088

–

–

1.894
838
7.890
7.890
7.890
–

–1.088
838
–
–
–
–

8.728

838

184

–

–184
–
184

–
–
–

184

–

–
–
–
–
–
–
3.000
–
–
–
–
3.000

184
–
–
–
–
44
–
2.956
2.956
–
3.000

2.601

–

99
99
99
–
–

2.601
2.601
2.601
–
–

8.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym
Tabela 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym (w tys. zł)
30.06.04
11.12.03
I. Kapitał (fundusz) własny na
6.578
8.495
początek okresu (BO)
– korekty błędów podstawowych
–
–
I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek
okresu (BO), po korektach
6.578
8.495
l. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
8.728
8.728
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
–
–
a) zwiększenia (z tytułu zwiększenie udziałów)
–
–
– konwersja pożyczek
–
–
b) zmniejszenia
–
–
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy
na koniec okresu
8.728
8.728
2. Należne wpłaty na kapitał
(fundusz) podstawowy na początek okresu
–
–
2.1. Zmiany należnych wpłat
na kapitał (fundusz) podstawowy
–
–
a) zwiększenia
–
–
b) zmniejszenia (z tytułu)
–
–
– przeniesienie do aktywów
jako należności udziałowca
–
–
2.2. Należne wpłaty na kapitał (fundusz)
podstawowy na koniec okresu
–
–
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu
–
–
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych
–
–
a) zwiększenia
–
–
b) zmniejszenia –
–
–
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu
–
–
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
3.000
3.000
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
–
–
a) zwiększenia (z tytułu)
–
–
– wpłat
–
–
b) zmniejszenia
–
–
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu
3.000
3.000
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji
wyceny na początek okresu
2.700
2.700
5.1. Zmiany kapitału (funduszu)
z aktualizacji wyceny
1.868
–
a) zwiększenia (z tytułu)
1.868
–
– korekty aktualizujące wartość
1.868
–
b) zmniejszenia
–
–
– korekty aktualizujące wartość
–
–
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5.2. Kapitał (fundusz)
z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały (fundusze)
rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów
(funduszy) rezerwowych
a) zwiększenia
b) zmniejszenia
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze)
rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek
okresu, po korektach
a) zwiększenia
b) zmniejszenia
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na
początek okresu, po korektach
a) zwiększenia
b) zmniejszenia
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec
okresu (BZ)
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

4.568

2.700

2.700

2.601

–

–

–

–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–7.850
–
–
–

–
–5.933
–
–
–

–
–4.361
–
–
–

–
–1.970
–
–
–

–
–
–
–
7.850
–
–

–
–
–
–
5.933
–
–

–
–
–
–
4.361
–
–

–
–
–
–
1.970
–
–

7.850
–
–
7.850

5.933
–
–
5.933

4.361
–
–
4.361

1.970
–
–
1.970

–2.651
–
2.651
–
5.795

–1.917
–
1.917
–
6.578

–1.572
–
1.572
–
8.495

–2.391
–
2.391
–
1.894

–

–

–

–

31.12.02

31.12.01

8.4. Rachunek przepływów pieniężnych
Tabela 5. Rachunek przepływów pieniężnych (w tys. zł)
30.06.04
A. Przepływy środków pieniężnych
z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,
z wyjątkiem pożyczek i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej (I+II)
169

11.12.03

–2.651
–1.042
352
–
91
–23
24
–206
–1.673

–1.917
5.600
497
–
–
–10
–669
–5
500

–1.572
–1.911
554
–
–
–23
1.051
–149
–997

–2.391
1.842
542
–
–
–76
–60
–2
–77

335
58
–

5.258
29
–

221
–2.605
37

929
565
21

–3.693

3.683

–3.483

–549
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B. Przepływy środków pieniężnych
z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
191
1. Zbycie wartości niematerialnych
i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
81
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości
oraz wartości niematerialne i prawne
–
3. Z aktywów finansowych, w tym:
110
a) w jednostkach powiązanych
–
b) w pozostałych jednostkach
110
– zbycie aktywów finansowych
110
– dywidendy i udziały w zyskach
–
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
–
– odsetki
–
– inne wpływy z aktywów finansowych
–
II. Wydatki
13.521
1. Nabycie wartości niematerialnych
i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
13.480
2. Inwestycje w nieruchomości
oraz wartości niematerialne i prawne
–
3. Na aktywa finansowe, w tym:
–
a) w jednostkach powiązanych
–
b) w pozostałych jednostkach
–
– na nabycie aktywów finansowych
–
– udzielone pożyczki długoterminowe
–
4. Inne wydatki inwestycyjne
41
III. Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej (I–II)
–13.330
C. Przepływy środków pieniężnych
z działalności finansowej
I. Wpływy
17.099
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji)
i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
–
2. Kredyty i pożyczki
7.249
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
9.500
4. Inne wpływy finansowe
350
II. Wydatki
–
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
–
2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli
–
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli,
wydatki z podziału zysku
–
4. Spłaty kredytów i pożyczek
–
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
–
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
–
7. Płatności zobowiązań z tytułu
umów leasingu finansowego
–
8. Odsetki
–
9. Inne wydatki finansowe
–
III. Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej (I–II)
17.099
D. Przepływy pieniężne netto (A. III. +B. III. +C. III.)
76
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
76
– zmiana stanu środków pieniężnych
z tytułu różnic kursowych
–
F. Środki pieniężne na początek okresu
103
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)
180
– ograniczonej możliwości dysponowania
–
170

110

271

341

–

271

341

–
110
–
110
110
–
–
–
–
17.287

–
–
–
–
–
–
–
–
–
5.001

–
–
–
–
–
–
–
–
–
2.928

17.174

4.994

2.799

7
106
–
106
106
–
–

7
–
–
–
–
–
–

–
100
–
100
100
–
29

–17.177

–4.730

2.587

14.019

12.189

3.653

–
13.757
–
262
516
–
–

8.074
2.301
–
1.814
4.760
–
–

2.772
881
–
–
–
–
–

–
516
–
–

–
4.760
–
–

–
–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

13.503
9
9

7.429
–784
–784

3.653
517
517

–
94
103
–

–
878
94
–

–
361
878
–
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Zgodnie z Ustawą o rachunkowości, do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych są zobowiązane jednostki,
których roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu i ogłaszaniu. W latach 2001 i 2002 Spółka nie była
zobligowana do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

9. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
Nota 1– do pozycji I. 1. Aktywów
Nota 1.1. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne (w tys. zł)
a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy
c) nabyte koncesje, patenty, licencje
i podobne wartości, w tym:
– oprogramowanie komputerowe
d) inne wartości niematerialne i prawne
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne razem

30.06.04
–
–

11.12.03
–
–

–
–
35
–
35

–
–
22
–
22

31.12.02
–
–

31.12.01
–
–

–
–
14
–
14

–
–
11
–
11

Nota 1.2. Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych)
Zmiany wartości niematerialnych i prawnych 2004 r. (wg grup rodzajowych, w tys. zł)
koszty
zakończonych
prac
rozwojowych

wartość
firmy

nabyte
koncesje,
licencje
i podobne

patenty,
wartości

inne
wartości
niematerialne
i prawne

Zaliczki na
wartości
niematerialne
i prawne

Wartości
niematerialne
prawne
razem

w tym
programy
komputerowe
a) wartość brutto
wartości
niematerialnych
i prawnych na
12.12.2003 r.
b) zwiększenia, z tytułu:
– zakup
c) zmniejszenia
d) wartość brutto
wartości
niematerialnych
i prawnych
na 30.06.2004 r.
e) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie)
na 12.12.2003
f) amortyzacja
za okres, z tytułu
– odpis za rok
g) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie)
na 30.06.2004 r.
j) wartość netto
wartości
niematerialnych
i prawnych
na 30.06.2004 r.

–
–
–
–

–
–
–
–

4
1
1
–

4
1
1
–

50
14
14
–

–
–
–
–

54
15
15
–

–

–

5

5

64

–

69

–

–

4

4

28

–

32

–
–

–
–

1
1

1
1

1
1

–
–

2
2

–

–

5

5

29

–

34

–

–

–

–

35

–

35

171

8 swiss.qxd

8/27/04

4:04 PM

Page 172

Rozdział VIII – Sprawozdania finansowe

Zmiany wartości niematerialnych i prawnych 2003 r. (wg grup rodzajowych, w tys. zł)
koszty
zakończonych
prac
rozwojowych

wartość
firmy

nabyte
koncesje,
licencje
i podobne

patenty,
wartości

inne
wartości
niematerialne
i prawne

Zaliczki na
wartości
niematerialne
i prawne

Wartości
niematerialne
prawne
razem

w tym
programy
komputerowe
a) wartość brutto
wartości niematerialnych
i prawnych
na 01.01.2003 r.
b) zwiększenia, z tytułu:
– zakup
c) zmniejszenia
d) wartość brutto
wartości niematerialnych
i prawnych
na 11.12.2003 r.
e) skumulowana
amortyzacja (umorzenie)
na 01.01.2003
f) amortyzacja za
okres, z tytułu
– odpis za rok
g) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie)
na 11.12.2003 r.
j) wartość netto
wartości
niematerialnych
i prawnych
na 11.12.2003 r.

–
–
–
–

–
–
–
–

4
–
–
–

4
–
–
–

37
13
13
–

–
–
–
–

41
13
13
–

–

–

4

4

50

–

54

–

–

4

4

23

–

27

–
–

–
–

–
–

–
–

5
5

–
–

5
5

–

–

4

4

28

–

32

–

–

–

–

22

–

22

Zmiany wartości niematerialnych i prawnych 2002 r. (wg grup rodzajowych, w tys. zł)
koszty
zakończonych
prac
rozwojowych

wartość
firmy

nabyte
koncesje,
licencje
i podobne

patenty,
wartości

inne
wartości
niematerialne
i prawne

Zaliczki na
wartości
niematerialne
i prawne

Wartości
niematerialne
prawne
razem

w tym
programy
komputerowe
a) wartość brutto
wartości
niematerialnych
i prawnych
na 01.01.2002 r.
b) zwiększenia,
z tytułu:
– zakup
c) zmniejszenia
d) wartość brutto
wartości niematerialnych
i prawnych
na 31.12.2002 r.
e) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie)
na 01.01.2002
f) amortyzacja
za okres, z tytułu
– odpis za rok
g) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie)
na 31.12.2002 r.
j) wartość netto
wartości
niematerialnych
i prawnych
na 31.12.2002 r.

–

–

3

3

29

–

32

–
–
–

–
–
–

1
1
–

1
1
–

8
8
–

–
–
–

9
9
–

–

–

4

4

37

–

41

–

–

3

3

18

–

21

–
–

–
–

1
1

1
1

5
5

–
–

6
6

–

–

4

4

23

–

27

–

–

–

–

14

–

14
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Zmiany wartości niematerialnych i prawnych 2001 r. (wg grup rodzajowych, w tys. zł)
koszty
zakończonych
prac
rozwojowych

wartość
firmy

nabyte
koncesje,
licencje
i podobne

patenty,
wartości

inne
wartości
niematerialne
i prawne

Zaliczki na
wartości
niematerialne
i prawne

Wartości
niematerialne
prawne
razem

w tym
programy
komputerowe
a) wartość brutto
wartości
niematerialnych
i prawnych
na 01.01.2001 r.
b) zwiększenia,
z tytułu:
– zakup
c) zmniejszenia
d) wartość brutto
wartości
niematerialnych
i prawnych
na 31.12.2001 r.
e) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie)
na 01.01.2001 r.
f) amortyzacja
za okres, z tytułu
– odpis za rok
g) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie)
na 31.12.2001 r.
j) wartość netto
wartości
niematerialnych
i prawnych
na 31.12.2001 r.

–

3

3

24

–

27

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

5
5
–

–
–
–

5
5
–

–

–

3

3

29

–

32

–

–

3

3

8

–

11

–
–

–
–

–
–

–
–

10
10

–
–

10
10

–

–

3

3

18

–

21

–

–

–

–

11

–

11

Nota 1.3. Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa)
Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa, w tys. zł)
30.06.04
11.12.03
a) własne
35
22
b) używane na podstawie umowy
najmu, w tym umowy leasingu,
–
–
Wartości niematerialne i prawne, razem
35
22

31.12.02
14
–
14

31.12.01
11
–
11

Nota 2 – do pozycji I. 2. Aktywów
Nota 2.1. Rzeczowe aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe (w tys. zł)
a) środki trwałe, w tym:
– grunty (w tym prawo użytkowania
wieczystego gruntu)
– budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej
– urządzenia techniczne i maszyny
– środki transportu
– inne środki trwałe
b) środki trwałe w budowie
c) zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem

30.06.04
19.216

11.12.03
3.928

31.12.02
4.405

430

366

373

380

6.035
20
536
12.195
14.345
–
33.561

2.808
17
147
590
23.702
15
27.645

2.912
35
204
881
6.571
–
10.976

3.174
70
2
615
2.546
39
6.826
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Ograniczenia w prawach własności i dysponowania majątkiem trwałym na dzień 30.06.2004. r.
Rodzaj zabezpieczenia
Hipoteka kaucyjna do kwoty 7.000.000 EUR
na nieruchomości gruntowej Wileńska KW 51094.
Hipoteka kaucyjna do kwoty 500.000 EUR
na nieruchomości gruntowej Skłodowska KW 87552.
Hipoteka kaucyjna do kwoty 200.000 EUR
na nieruchomości gruntowej Skłodowska KW 87169.
Zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym
przedsięb. wraz z cesją praw z umowy ubezp.
Cesja praw na rzecz Banku z tytułu obecnych
i przyszłych umów ubezp. związanych
z realizowanym przedsięwzięciem, a po jego
zakończeniu z umowy ubezpieczenia
od ognia i innych zdarzeń losowych.
Zastaw rejestrowy na części wyposażenia szpitala
sfinansowanego z kredytu wg załączonej do
umowy zastawu listy zbioru wraz z cesją
praw z umowy ubezpieczenia.
Umowa zastawu zostanie zawarta w terminie
30 dni od daty zakupu całego
wyżej wymienionego wyposażenia.
Nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunków
Kredytobiorcy – prowadzonych w Banku.
Nieodwołalne pełnomocnictwo dla Banku
do dokonania sprzedaży nieruchomości
gruntowej wraz ze szpitalem, położonej
w Gdańsku przy ul. Wileńskiej,
udzielone w formie aktu notarialnego.
Pełnomocnictwo do rachunku Kredytobiorcy
prowadzonego w Kredyt Banku S.A. III o/Gdańsk,
na którym będzie zgromadzona i zablokowana
na rzecz Banku kwota 1.500.000,00 PLN.
Pełnomocnictwo i blokada wygasną w dniu
przedłożenia w Banku kontraktu z NFZ
w wysokości co najmniej 10 mln PLN.

Rodzaj zobowiązania
Kredyt – Kredyt Bank S.A. III Oddział KB SA
w Gdańsku
Kredyt – Kredyt Bank S.A. III Oddział KB SA
w Gdańsku
Kredyt – Kredyt Bank S.A. III Oddział KB SA
w Gdańskut
Kredyt – Kredyt Bank S.A. III Oddział KB SA
w Gdańsku
Kredyt – Kredyt Bank S.A. III Oddział KB SA
w Gdańsku

Kredyt – Kredyt Bank S.A. III Oddział KB SA
w Gdańsku

Kredyt – Kredyt Bank S.A. III Oddział KB SA
w Gdańsku
Kredyt – Kredyt Bank S.A. III Oddział KB SA
w Gdańsku

Kredyt – Kredyt Bank S.A. III Oddział KB SA
w Gdańsku
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Nota 2.2. Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych)
Zmiany środków trwałych 2004 r. (wg
grunty
(w tym
prawo
użytkowania
wieczystego)
a) wartość
brutto środków
trwałych
na 12.12.2003 r.
b) zwiększenia, z tytułu:
– nabycie
– przemieszczenie wewnętrzne
– inne
c) zmniejszenie, z tytułu
– likwidacja
– sprzedaż
– inne
d) wartość
brutto
środków
trwałych
na 30.06.2004 r.
e) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie)
na 12.12.2003 r.
f) amortyzacja
za okres, z tytułu:
– odpis za rok
– likwidacja
– sprzedaż
– inne
g) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie)
na 30.06.2004 r.
h) wartość netto
środków trwałych
na 30.06.2004 r.

380

68
–
68
–
–
–

grup rodzajowych, w tys. zł)
budynki, urządzenia środki
inne środki
lokale
techniczne transportu trwałe
i obiekty i maszyny
inżynierii
lądowej
i wodnej
3.216
116
288
1.744

3.553
–
3.553

33
33
–

375
375

–
–

Środki
trwałe,
razem

5.744

502
–
–
502
191
–
167
24

11.926
546
11.380

190

16.082
579
15.001
502
756
375
167
214

190
–

448

6.394

149

599

13.480

21.070

14

408

99

141

1.154

1.816

4
4
–

–49
58
107

30
30
–

–78
36
–
108
6

131
223
–
92

38
351
107
108
98

18

359

129

63

1.285

1.854

430

6.035

20

536

12.195

19.216
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Zmiany środków trwałych 2003 r. (wg
grunty
(w tym
prawo
użytkowania
wieczystego)
a) wartość brutto
środków trwałych
na 01.01.2003 r.
b) zwiększenia, z tytułu:
– nabycie
c) zmniejszenie, z tytułu
– sprzedaż
d) wartość brutto
środków trwałych
na 11.12.2003 r.
e) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie)
na 01.01.2003 r.
f) amortyzacja za okres,
z tytułu:
– odpis za rok
– sprzedaż
g) skumulowana
amortyzacja (umorzenie
na 11.12.2003 r.
h) wartość netto
środków trwałych
na 11.12.2003 r.

grup rodzajowych, w tys. zł)
budynki, urządzenia środki
inne środki
lokale
techniczne transportu trwałe
i obiekty i maszyny
inżynierii
lądowej
i wodnej

Środki
trwałe,
razem

380
–
–
–
–

3.216
–
–
–
–

113
3
3
–
–

289
–
–
1
1

1.730
14
14
–
–

5.728
17
17
1
1

380

3.216

116

288

1.744

5.744

7

304

78

85

849

1.323

7
7
–

104
104
–

21
21
–

56
57
1

305
305
–

493
494
1

14

408

99

141

1.154

1.816

366

2.808

17

147

590

3.928
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Zmiany środków trwałych 2002 r. (wg
grunty
(w tym
prawo
użytkowania
wieczystego)
a) wartość brutto
środków trwałych
na 01.01.2002 r.
b) zwiększenia, z tytułu:
– nabycie Centrala
– nabycie Oddział
– przemieszczenie
wewnętrzne
– inne Centrala
– inne Oddział
d) zmniejszenie, w tym
– likwidacja
– aktualizacja wartości
– sprzedaż
– przemieszczenie wewnętrzne
– inne
d) wartość brutto środków
trwałych na 31.12.2002 r.
e) skumulowana
amortyzacja (umorzenie)
na 01.01.2002 r.
f) amortyzacja
za okres, z tytułu:
– odpis za rok
– sprzedaż
– przemieszczenie wewnętrzne
g) skumulowana
amortyzacja (umorzenie)
na 31.12.2002 r.
h) wartość netto
środków trwałych
na 31.12.2002 r.

grup rodzajowych, w tys. zł)
budynki, urządzenia środki
inne środki
lokale
techniczne transportu trwałe
i obiekty i maszyny
inżynierii
lądowej
i wodnej

Środki
trwałe,
razem

380
–
–
–

3.381
–
–
–

127
21
7
–

2
317
–
–

1.128
701
68
41

5.018
1.039
75
41

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
165
–
–
165
–
–

14
–
–
35
–
–
21
14
–

–
263
54
30
–
–
30
–
–

–
592
–
99
–
–
84
15
–

14
855
54
329
–
–
300
29
–

380

3.216

113

289

1.730

5.728

–

207

57

–

513

777

7
7
–
–

97
118
21
–

21
34
7
6

85
85
–
–

336
376
25
15

546
620
53
21

7

304

78

85

849

1.323

373

2.912

35

204

881

4.405
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Zmiany środków trwałych 2001 r. (wg
grunty
(w tym
prawo
użytkowania
wieczystego)
a) wartość brutto
środków trwałych
na 01.01.2001 r.
b) zwiększenia, z tytułu:
– zakup
– przyjęcia z inwestycji
c) zmniejszenia, z tytułu:
– sprzedaż
–przeniesieni
d) wartość brutto
środków trwałych
na 31.12.2001 r.
e) skumulowana
amortyzacja (umorzenie)
na 01.01.2001 r.
f) amortyzacja
za okres (z tytułu)
– amortyzacja za rok
– likwidacja
g) skumulowana
amortyzacja (umorzenie)
na 31.12.2001 r.
j) wartość netto środków
trwałych na 31.12.2001 r.

grup rodzajowych, w tys. zł)
budynki, urządzenia środki
inne środki Środki
lokale
techniczne transportu trwałe
trwałe,
i obiekty i maszyny
razem
inżynierii
lądowej
i wodnej

996
–
–
–
616
–
616

2.810
571
–
571
–
–
–

48
79
53
26
–
–
–

–
10
10
–
8
8
–

1.115
511
511
–
498
498
–

4.969
1.171
574
597
1.122
506
616

380

3.381

127

2

1.128

5.018

–

103

15

–

376

494

–
–
–

104
104
–

42
42
–

–
–
–

137
377
240

283
523
240

–

207

57

–

513

777

380

3.174

70

2

615

4.241

11.12.03 31.12.02
3.475
3.777

31.12.01
4.241

Nota 2.3. Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa)
Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa, w tys. zł)
30.06.04
a) własne
18.525
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy
lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
691
– środki transportu
536
– urządzenia medyczne
155
Środki trwale bilansowe, razem
19.216

453
147
306
3.928

628
204
424
4.405

–
–
–
4.241

11.12.03
–
–
–
–
–

31.12.02
496
–
496
–
496

31.12.01
–
–
–
–
–

Nota 2.4. Środki trwałe wykazywane pozabilansowo
Nie dotyczy Emitenta
Nota 3 – do pozycji I. 3. Aktywów
Nota 3.1. Należności długoterminowe
Należności długoterminowe (w tys. zł)
30.06.04
–

a) od jednostek powiązanych
b) od pozostałych jednostek
Należności długoterminowe netto
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto

–
–
–

178

8 swiss.qxd

8/27/04

4:04 PM

Page 179

Rozdział VIII – Sprawozdania finansowe

Nota 3.2. Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów)
Zmiana stanu należności długoterminowych (w tys. zł)
30.06.04
–
–
–
–
–

Stan na początek okresu
– zwiększenia
– zmniejszenia
Stan na koniec okresu
Należności długoterminowe, razem

11.12.03
–
–
–
–
–

31.12.02 31.12.01
–
–
496
–
–
496
–
496
–

Nota 3.3. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych
Nie dotyczy Emitenta
Nota 3.4. Należności długoterminowe (struktura walutowa)
Należności długoterminowe (struktura walutowa, w tys. zł)
30.06.04
a) w walucie polskiej
–
b) w walutach obcych
–
Należności długoterminowe, razem
–

11.12.03
–
–
–

31.12.02
496
–
496

31.12.01
–
–
–

31.12.02
3.238
107
–
3.345
3.345

31.12.01
637
2.601

Nota 4 – do pozycji I. 4. Aktywów
Nota 4.1. Zmiana stanu nieruchomości (wg grup rodzajowych)
Zmiana stanu nieruchomości (wg grup rodzajowych, w tys. zł)
30.06.04
11.12.03
a) stan na początek okresu
3.352
3.345
– zwiększenia
17.921
7
– zmniejszenia
355
–
b) stan na koniec okresu
20.918
3.352
Nieruchomości, razem
20.918
3.352

3.238
3.238

Nota 4.2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych)
Nie dotyczy Emitenta
Nota 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe (w tys. zł)
30.06.04
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

a) w jednostkach powiązanych
udziały lub akcje
inne papiery wartościowe
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
udziały lub akcje
inne papiery wartościowe
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe, razem
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11.12.03
–
–
–
–
–
106
–
106
–
–
106

31.12.02
–
–
–
–
–
100
–
100
–
–
100

31.12.01
–
–
–
–
–
100
–
100
–
–
100

8 swiss.qxd

8/27/04

4:04 PM

Page 180

Rozdział VIII – Sprawozdania finansowe

Nota 4.4. Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych (wg grup rodzajowych)
Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych (wg grup rodzajowych, w tys. zł)
30.06.04
11.12.03 31.12.02 31.12.01
a) stan na początek okresu
– inne papiery wartościowe
106
100
100
0
b) zwiększenia, z tytułu:
– inne papiery wartościowe
–
6
–
100
c) zmniejszenia, z tytułu:
– inne papiery wartościowe
106
–
–
–
d) stan na koniec okresu
– inne papiery wartościowe
–
106
100
100
Długoterminowe aktywa finansowe, razem
–
106
100
100
Nota 4.5. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych
Nie dotyczy Emitenta
Nota 4.6. Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach
Nie dotyczy Emitenta
Nota 4.7. Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa)
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa, w tys. zł)
30.06.04
11.12.03 31.12.02 31.12.01
a) w walucie polskiej
–
106
100
100
b) w walutach obcych (wg walut po przeliczeniu na zł)
–
–
–
–
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe
aktywa, razem
–
106
100
100
Nota 4.8. Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe
(wg zbywalności)
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności, w tys. zł)
30.06.04
11.12.03 31.12.02 31.12.01
A. Z nieograniczoną zbywalnością,
notowane na giełdach (wartość bilansowa)
–
–
–
–
a) akcje (wartość bilansowa):
–
–
–
–
– korekty aktualizujący wartość (za okres)
–
–
–
–
– wartość na początek okresu
–
–
–
–
– wartość wg cen nabycia
–
–
–
–
b) obligacje (wartość bilansowa)
–
–
–
–
– korekty aktualizujący wartość (za okres)
–
–
–
–
– wartość na początek okresu
–
–
–
–
– wartość wg cen nabycia
–
–
–
–
c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa)
–
–
–
–
– korekty aktualizujący wartość (za okres)
–
–
–
–
– wartość na początek okresu
–
–
–
–
– wartość wg cen nabycia
–
–
–
–
B. Z ograniczoną zbywalnością, notowane
na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
–
–
–
–
a) akcje (wartość bilansowa)
–
–
–
–
– korekty aktualizujący wartość (za okres)
–
–
–
–
– wartość na początek okresu
–
–
–
–
– wartość wg cen nabycia
–
–
–
–
b) obligacje (wartość bilansowa)
–
–
–
–
– korekty aktualizujący wartość (za okres)
–
–
–
–
– wartość na początek okresu
–
–
–
–
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– wartość wg cen nabycia
c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa)
– opcja na nabycie akcji
– korekty aktualizujący wartość (za okres)
– wartość na początek okresu
– wartość wg cen nabycia
C. Z nieograniczoną zbywalnością,
nie notowane na rynku regulowanym
(wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa)
– korekty aktualizujący wartość (za okres)
– wartość na początek okresu
– wartość wg cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa)
– korekty aktualizujący wartość (za okres)
– wartość na początek okresu
– wartość wg cen nabycia
c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa)
– korekty aktualizujące wartość (za okres)
– wartość na początek okresu
– wartość wg cen nabycia
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa)
– korekty aktualizujące wartość (za okres)
– wartość na początek okresu
– wartość wg cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa)
– korekty aktualizujące wartość (za okres)
– wartość na początek okresu
– wartość wg cen nabycia
c) inne – wg grup rodzajowych
– korekty aktualizujące wartość (za okres)
– wartość na początek okresu
– wartość wg cen nabycia
Wartość wg cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa razem

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
106
–
–
–
–
106
6
100
106
–
–
–
–
106
100
–
106

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
100
–
–
–
–
100
–
100
100
–
–
–
–
100
100
–
100

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
100
–
–
–
–
100
–
–
100
–
–
–
–
100
–
–
100

Nota 4.9. Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa)
Nie dotyczy Emitenta
Nota 4.10. Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju)
Nie dotyczy Emitenta
Nota 4.11. Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych)
Nie dotyczy Emitenta
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Nota 5 – do pozycji I. 5. Aktywów
Nota 5.1. Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (w tys. zł)
30.06.04 11.12.03
31.12.02 31.12.01
l. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego na początek okresu, w tym
680
761
–
–
a) odniesionych na wynik finansowy
680
761
–
–
b) odniesionych na kapitał własny
–
–
–
–
c) odniesionych na wartość firmy lub
ujemną wartość firmy
–
–
–
–
2. Zwiększenia
493
152
761
–
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku
z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
195
71
544
–
rezerwa na zapasy
13
13
17
––
rezerwa na niewykorzystane urlopy
48
10
49
–
rezerwa na naliczone odsetki od
pożyczek skonwertowanych
–
–
281
–
rezerwa na koszty usług obcych
–
–
124
–
rezerwa na zobowiązania
87
8
6
–
rezerwa na niezreal. różnice kursowe
12
–
41
–
rezerwa z tyt. niewypłaconych wynagrodzeń
21
3
26
–
rezerwa na różnice kursowe leasing
–
3
–
–
rezerwa na naliczone różnice kursowe od pożyczki
–
32
–
–
odsetki od zwłoki
12
2
–
–
inne
2
–
–
–
b) odniesione na wynik finansowy okresu
w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
298
81
217
–
z roku 2001
217
–
217
–
z roku 2002
81
81
–
–
c) odniesione na kapitał własny w związku
z ujemnymi różnicami kursowymi (z tytułu)
–
–
–
–
d) odniesione na kapitał własny w związku
ze stratą podatkową
–
–
–
–
e) odniesionych na wartość firmy lub ujemną
wartość firmy w związku z ujemnymi
różnicami przejściowymi (z tytułu)
–
–
–
–
3. Zmniejszenia
680
233
–
–
a) odniesione na wynik finansowy okresu
w związku z ujemnymi różnicami
przejściowymi (z tytułu)
680
139
–
–
leasing
–
44
–
––
korekty 2002 obniżenie stawki podatkowej
–
–14
–
–
rozwiązanie rezerwy
680
65
–
–
korekty roku 2002– obniżenie stawki podatkowej
–
44
–
–
b) odniesione na wynik finansowy
okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
–
94
–
–
korekty 2002 obniżenie stawki podatkowej
–
94
–
–
c) odniesione na kapitał własny w związku
z ujemnymi różnicami przejściowymi
–
–
–
–
d) odniesione na kapitał własny
w związku ze stratą podatkową
–
–
–
–
e) odniesionych na wartość firmy
lub ujemną wartość firmy w związku
z ujemnymi różnicami przejściowymi
–
–
–
–
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4. Stan aktywów z tytułu odroczonego
podatku dochodowego na koniec
okresu, razem, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
b) odniesionych na kapitał własny
c) odniesionych na wartość firmy
lub ujemną wartość firmy wynik finansowy

493
493
–

680
680
–

761
761
–

–
–
–

–

–

–

–

30.06.04

11.12.03

31.12.02

31.12.01

Nota 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
Inne rozliczenia międzyokresowe (w tys. zł)
– rozliczenia międzyokresowe kosztów
– koncepcja zarządzania prywatnym ZOZ
– koszty przygotowania
zintegrowanego systemu zarządzania
– nakłady poniesione na oprac.
systemu zarz. pryw. ZOZ
trktowane jako prace rozwojowe
– koncepcja zarządzania prywatnym ZOZ
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

–

29

29

–

–

1.085

1.085

–

–
–
–

–963
867
1.018

–963
867
1.018

–
–
–

Nota 6 – do pozycji II. 1. Aktywów
Zapasy (w tys. zł)
a) materiały
b) półprodukty i produkty w toku
c) produkty gotowe
d) towary
e) zaliczki na dostawy
Zapasy, razem

30.06.04
146
68
–
–
148
362

11.12.03
88
68
–
–
–
156

31.12.02
83
68
–
–
–
151

31.12.01
–
–
–
–
1
1

30.06.04
–
–
–
–
–
3.130
752
752
–

11.12.03
–
–
–
–
–
1.457
399
399
–

31.12.02
–
–
–
–
–
1.461
616
616
–

31.12.01
–

Nota 7 – do pozycji II. 2. Aktywów
Nota 7.1. Należności krótkoterminowe
Należności krótkoterminowe (w tys. zł)
a) do jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
inne
b) należności od pozostałych jednostek
z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
inne
dochodzone na drodze sądowej
Należności krótkoterminowe netto, razem
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności krótkoterminowe brutto, razem

2.280
98
–
3.130
61
3.191

183

1.048
10
–
1.457
172
1.629

516
24
305
1.461
46
1.507

960
635
635
–
234
91
–
960
9
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Nota 7.1.1. Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych
Nie dotyczy Emitenta
Nota 7.2. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartości należności krótkoterminowych
Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych (w tys. zł)
30.06.04
11.12.03
31.12.02 31.12.01
Stan na początek okresu
172
46
9
35
a) zwiększenia
61
172
46
9
b) zmniejszenia (z tytułu)
172
46
9
35
Stan na koniec okresu
61
172
46
9
Nota 7.3. Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa)
Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa, w tys. zł)
30.06.04
11.12.03
a) w walucie polskiej
3.171
1.621
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
20
8
b 1. jednostka/waluta tys. / EUR
3
2
tys. zł
15
8
b 2. jednostka/waluta tys. /GBP
1
tys. zł
5
Należności krótkoterminowe, razem
3.191
1.629

31.12.02
1.456
51
13
51

1.507

31.12.01
969
–
–
–

969

Nota 7.4. Należności z tytułu dostaw i usług (brutto) – pozostałym od dnia bilansowego okresie
spłaty
Należności z tytułu dostaw i usług (brutto) – o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty (w tys. zł)
30.06.04
11.12.03
31.12.02 31.12.01
a) do 1 miesiąca
319
375
524
569
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
217
11
–
–
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
–
–
–
–
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
–
–
–
–
e) powyżej 1 roku
–
–
–
–
f) należności przeterminowane
216
124
138
75
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)
752
510
662
644
g) odpisy aktualizujące wartość należności
z tytułu dostaw i usług
–
111
46
9
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)
752
399
616
635
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Nota 7.4.1. Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto) – z podziałem na
należności nie spłacone w okresie
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane brutto – z podziałem na należności nie
spłacone w okresie (w tys. zł):
30.06.04
11.12.03
31.12.02 31.12.01
a) do 1 miesiąca
92
9
30
13
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
70
3
32
27
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
11
1
1
4
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
43
101
29
31
e) powyżej 1 roku
–
10
46
9
Należności z tytułu dostaw
i usług, przeterminowane,
razem (brutto)
216
124
138
75
f) odpisy aktualizujące wartość
należności z tyt. dostaw
i usług, przeterminowane
–
111
46
9
Należności z tytułu dostaw
i usług, przeterminowane, razem (netto)
216
13
92
66
Nota 8 – do pozycji II. 2. i I. 3. Aktywów
W łącznej wartości należności długo– i krótkoterminowych nie wystąpiły należności sporne, od których nie
dokonano odpisów aktualizacyjnych. Należności, co do których zachodzi obawa, że nie będą uregulowane
w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego objęto odpisem aktualizującym wartość tych należności.
Nota 9 – po pozycji II. 3. Aktywów
Nota 9.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe (w tys. zł)
30.06.04
–
–
–
–
–
41
–
–
41
–
180
180
–
–
221

a) w jednostkach powiązanych
udziały lub akcje
inne papiery wartościowe
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe papiery wartościowe
b) w pozostałych jednostkach
udziały lub akcje
inne papiery wartościowe
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
inne środki pieniężne
inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

11.12.03
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
103
103
–
–
103

31.12.02
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
94
94
–
–
94

31.12.01
–

–

878
878

878

Nota 9.2. papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa)
Nie dotyczy Emitenta
Nota 9.3. Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności)
Nie dotyczy Emitenta
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Nota 9.4. Udzielone pożyczki krótkoterminowe (struktura walutowa)
Udzielone pożyczki krótkoterminowe (struktura walutowa, w tys. zł)
30.06.04
11.12.03
a) w walucie polskiej
41
–
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
–
–
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem
41
–

31.12.02
–
–
–

31.12.01
–
–
–

Nota 9.5. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa, w tys. zł)
30.06.04
11.12.03
31.12.02
a) w walucie polskiej
180
103
94
b) w walutach obcych
–
–
–
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem
180
103
94

31.12.01
878
–
878

Nota 9.6. Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju)
Nie dotyczy Emitenta
Nota 9.7. Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa)
Nie dotyczy Emitenta
Nota 10 – do pozycji II. 4. Aktywów
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w tys. zł)
30.06.04
ubezpieczenia
48
koszty przekształcenia w SA
–
koszty emisji obligacji
–
podatek od nieruchomości
3
wieczyste użytkowanie
3
fundusz socjalny
12
prenumeraty
2
reklama
117
pozostałe
15
RMK zarządzania prywatnym ZOZ
29
koszty przygotowania zintegrowanego
systemu zarządzania
1.085
nakłady poniesione na oprac. Sys. Zarz.
Prywatnym Z–dem Opieki Zdrowotnej
traktowane jako prace rozwojowe
–963
koncepcja zarządzania prywatnym ZOZ
867
Krótkoterminowe rozliczenia
1.218
międzyokresowe, razem

11.12.03
16
20
31
–
–
–
–

31.12.02
18
–
–
–
–
–
–

31.12.01
24
–
–
–
–
–
–

4

2

10

71

20

34

Nota 11 – do aktywów
Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości aktywów nie wystąpiły.
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Nota 12 – do pozycji I. 1. Pasywów
Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy (struktura własności, w tys. zł)
Liczba akcji

Bruno Hangartner
Roman Walasiński
Anna, Karolina, Michał Chmieleccy
Kapitał (fundusz) podstawowy, razem

8.594.000
67.000
67.000
8.728.000

Wartość akcji

8.594.000
67.000
67.000
8.728.000

Udział
Udział
w kapitale
w zarządzaniu
(funduszu)
podstawowym
98,46%
95,54%
0,77%
2,23%
0,77%
2,23%
100%
100%

Nota 13 – do pozycji I. 3. Pasywów
Nota 13.1. Akcje (udziały) własne
Nie dotyczy Emitenta
Nota 13.2. Akcje (udziały) Emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych
Nie dotyczy Emitenta
Nota 14 – do pozycji I. 4. Pasywów
Kapitał zapasowy
Kapitał (fundusz) zapasowy (w tys. zł)
30.06.04
Kapitał (fundusz) zapasowy
na początek okresu
b) utworzony ustawowo
c) utworzony zgodnie ze statutem
/umową, ponad wymaganą
ustawowo (minimalną) wartość
d) z dopłat wspólników
e) inne
Kapitał (fundusz) zapasowy na
koniec okresu

11.12.03

31.12.02

31.12.01

3.000
–

3.000
–

3.000
–

45
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
2.955
–

3.000

3.000

3.000

3.000

31.12.02
–637
–

31.12.01
–637
–

3.337

3.238

–
–

–
–

2.700

2.601

Nota 15 – do pozycji I. 5. Pasywów
Kapitał z aktualizacji wyceny
Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny (w tys. zł)
30.06.04
11.12.03
– tytułu aktualizacji środków trwałych netto
–
–
– z tytułu sprzedaży bądź likwidacji środków
–
–
– z tytułu aktualizacji inwestycji
długoterminowych
4.568
–
– z tytułu aktualizacji inwestycji
krótkoterminowych
–
–
– z tytułu aktualizacji innych aktywów
–
–
Kapitał (fundusz) rezerwowy
z aktualizacji wyceny
4.568
2.700
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Nota 16 – do pozycji I. 6. Pasywów
Pozostałe kapitały rezerwowe (wg celu przeznaczenia)
Nie dotyczy Emitenta
Nota 17 – do pozycji I. 9. Pasywów
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu)
Nie dotyczy Emitenta
Nota 18 – do pozycji II. 1. Pasywów
Nota 18.1. Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego (w tys. zł)
30.06.04
11.12.03
31.12.02 31.12.01
l. Stan rezerwy z tytułu odroczonego
podatku dochodowego na początku
okresu, w tym:
91
151
–
–
a) odniesionej na wynik finansowy
91
151
–
–
b) odniesionej na kapitał własny
–
–
–
–
c) odniesionej na wartość firmy
lub ujemną wartość firmy
–
–
–
–
2 Zwiększenia
124
16
151
–
a) odniesione na wynik
finansowy okresu z tytułu
dodatnich różnicprzejściowych (z tytułu)
124
16
151
–
– naliczone odsetki za zwłoki
–
–
4
–
– niezrealizowane dodatnie
różnice kursowe
22
2
2
–
– koszty usług obcych
–
–
145
–
– korekty 2002–obniżenie stawki podatkowej
–
14
–
–
– amortyzacja środków trwałych w leasingu
102
b) odniesione na kapitał (fundusz)
własny w związku z dodatnimi
różnicami przejściowymi (z tytułu)
–
–
–
–
c) odniesione na wartość firmy
lub ujemną wartość firmy
w związku z dodatnimi
różnicami przejściowymi (z tytułu)
–
–
–
–
3. Zmniejszenia
91
76
–
–
a) odniesione na wynik finansowy
okresu w związku z dodatnimi
różnicami przejściowymi (z tytułu)
91
76
–
–
– leasing
–
34
–
–
– rozwiązanie rezerwy
91
5
–
–
– korekty 2002–obniżenie stawki podatkowej
–
37
–
–
b) odniesione na kapitał (fundusz)
własny w związku dodatnimi
różnicami przejściowymi (z tytułu)
–
–
–
–
c) odniesione na wartość firmy lub
ujemną wartość firmy w związku
z dodatnimi różnicami
przejściowymi (z tytułu)
–
–
–
–
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego
podatku dochodowego na
koniec okresu, razem
124
91
151
–
a) odniesionej na wynik finansowy
124
91
151
–
b) odniesionej na kapitał własny
–
–
–
–
c) odniesionej na wartość firmy
lub ujemną wartość firmy
–
–
–
–
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Nota 18.2. Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
(wg tytułów)
Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów, w tys. zł)
30.06.04
11.12.03
31.12.02 31.12.01
a) stan na początek okresu
251
201
–
–
– rezerwa na niewykorzystane urlopy
251
201
–
–
b) zwiększenia (z tytułu)
–
50
201
–
– rezerwa na niewykorzystane urlopy
–
50
201
–
c) wykorzystanie –
–
–
–
d) rozwiązanie
–
–
–
–
e) stan na koniec okresu
251
251
201
–
Długoterminowa rezerwa na świadczenia
emerytalne i podobne, razem
251
251
201
–
Nota 18.3. Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
Nie dotyczy Emitenta
Nota 18.4. Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów)
Nie dotyczy Emitenta
Nota 18.5. Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych (wg tytułów)
Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych (wg tytułów, w tys. zł)
30.06.04
11.12.03
31.12.02
a) stan na początek okresu
39
699
–
– rezerwa na zobowiązania
39
699
–
b) zwiększenia (z tytułu)
–
19
699
– rezerwa na zobowiązania
–
19
699
c) wykorzystanie
–
–
–
d) rozwiązanie (z tytułu)
9
679
–
– rezerwa na zobowiązania
9
679
–
e) stan na koniec okresu
30
39
699
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe, razem
30
39
699

31.12.01
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Nota 19 – do pozycji II. 2. Pasywów
Nota 19.1. Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe (w tys. zł)
30.06.04
5.269
32.483
20.558
9.500
–
2.425
37.752

a) wobec jednostek powiązanych
b) wobec pozostałych jednostek
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe
inne
Zobowiązania długoterminowe, razem
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11.12.03
4.304
16.350
14.274
–
–
2.076
20.654

31.12.02
3.036
4.115
2.301
–
107
1.707
7.151

31.12.01
7.795
–
–
–
–
–
7.795
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Nota 19.2. Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym do dnia bilansowego okresie spłaty
Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty (w tys. zł)
30.06.04
11.12.03
31.12.02 31.12.01
a) powyżej 1 roku do 3 lat
1.940
1.800
1.200
–
b) powyżej 3 do 5 lat
485
276
507
–
c) powyżej 5 lat
35.327
18.578
5.444
7.795
Zobowiązania długoterminowe, razem
37.752
20.654
7.151
7.795
Nota 19.3. Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa)
Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa, w tys. zł)
30.06.04
11.12.03
a) w walucie polskiej
11.925
1.958
b) w walutach obcych
(wg walut i po przeliczeniu na zł)
25.827
18.696
b l. jednostka tys. /EUR
5.153
3.648
– tys. PLN
23.406
16.231
b 2. jednostka tys. / USD
28
28
– tys. PLN
107
110
b 3. jednostka tys. /CHF
351
344
– tys. PLN
1.045
1.039
b 4. jednostka tys. /DEM
546
546
– tys. PLN
1.269
1.316
Zobowiązania długoterminowe, razem
37.752
20.654
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31.12.02
1.342

31.12.01
–

5.809
1.065
4.433
28
111
45
119
551
1.146
7.151

7.795
–
–
375
1.495
644
1.300
2.777
5.000
7.795
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Nota 19.4. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
Nazwa (firma)
jednostki
ze wskazaniemj
formy prawne

Siedziba

Kredyt Bank S.A.

Warszawa

Kwota kredytu
wg umowy

Waluta
4.937,6
tys. EUR

/ pożyczki

tys. zł.
19.950

Kwota kredytu
pozostała do

/ pożyczki
spłaty

Termin
spłaty

waluta
4.526,0
tys. EUR

tys. zł.
20.558

30.08.2012

Zabezpieczenia

Hipoteka kaucyjna
do kwoty 7.000.000
EUR na nieruchomości
gruntowej Wileńska
KW 51094. Hipoteka
kaucyjna do kwoty
500.000 EUR na
nieruchomości
gruntowej Skłodowska KW 87552.
Hipoteka kaucyjna
do kwoty 200.000
EUR na nieruchomości
gruntowej Skłodowska
KW 87169. Zastaw
rejestrowy na mieniu
ruchomym przedsięb.
wraz z cesją praw
z umowy ubezp.
Cesja praw na rzecz
Banku z tytułu obecnych
i przyszłych umów
ubezp. związanych
z
realizowanym
przedsięwzięciem,
a po jego zakończeniu
z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.
Zastaw rejestrowy na
części wyposażenia
szpitala sfinansowanego
z kredytu wg załączonej
do umowy zastawu
listy zbioru wraz z
cesją praw z umowy
ubezpieczenia.
Umowa
zastawu
zostanie
zawarta
w terminie 30 dni od
daty zakupu całego
wyżej wymienionego
wyposażenia.
Nieodwołalne
pełnomocnictwo do
rachunków Kredytobiorcy
–
prowadzonych
w Banku. Nieodwołalne
pełnomocnictwo dla
Banku do dokonania
sprzedaży nieruchomości
gruntowej wraz ze
szpitalem, położonej
w Gdańsku przy
ul. Wileńskiej, udzielone
w
formie
aktu
notarialnego.
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Nota 19.5. Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów
finansowych
Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych
30.06.04
11.12.03
31.12.02
31.12.01
a) dłużne instrumenty finansowe
wg rodzaju
obligacje
–
–
–
b) wartość nominalna (w tys. zł)
9.500
–
–
–
c) warunki oprocentowania
8,60
–
–
–
d) termin wykupu
17.02.09
–
–
–
e) gwarancje / zabezpieczenia
zastaw rejestrowy
na stanowiącym
własność Emitenta
zbiorze rzeczy i praw
o zmiennym składzie
stanowiącym całość
gospodarczą
–
–
–
f) dodatkowe prawa
prawo zamiany
obligacji na akcje,
prawo wskazania
kandydata na
członka Rady
Nadzorczej
–
–
–
g) rynek notowań
nie są notowane
–
–
–
h) inne
Premia w wysokości
16,5% wartości
nominalnej obligacji.
Płatna w dniu wykupu
obligacji. Premia nie
przysługuje
w przypadku
konwersji.
–
–
–
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Nota 20 – do pozycji II. 3. Pasywów
Nota 20.1. Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe (w tys. zł)
30.06.04
53

a) wobec jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług,
o okresie wymagalności;
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
inne
b) wobec pozostałych
jednostek
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe
z tytułu dostaw i usług,
o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
z tytułu podatków, ceł,
ubezpieczeń i innych świadczeń
z tytułu wynagrodzeń
inne
c) fundusze specjalne
Zobowiązania
krótkoterminowe, razem

11.12.03
–

31.12.02
–

31.12.01
–

53
53
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

15.909
–

6.988
––

1.718
––

1.505
–

–
–

–
–

–
–

–
–

15.562
15.562
–
50

6.593
6.593
–
50

1.494
1.494
–
–

1.213
1.213
–
–

–

–

–

–

195
88
14
24

137
203
5
9

123
95
6
21

156
99
37
13

15.986

6.997

1.739

1.518

31.12.02
1.543

31.12.01
1.298

196
50
196
–
–
–
–

220
50
199
13
21
–
–

1.739

1.518

Nota 20.2. Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)
Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa, w tys. zł)
30.06.04
11.12.03
a) w walucie polskiej
15.762
6.804
b) w walutach obcych
(wg walut i po przeliczeniu na zł)
224
193
b 1. jednostka/waluta tys. / USD
50
50
tys. PLN
187
193
b 2. jednostka/waluta tys. / NLG
–
–
tys. PLN
–
–
b 3. jednostka/waluta tys. / GBP
5
–
tys. PLN
37
–
Zobowiązania
krótkoterminowe, razem
15.986
6.997
Nota 20.3. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
Nie dotyczy Emitenta
Nota 20.4. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów
finansowych
Nie dotyczy Emitenta
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Nota 21 – do pozycji II. 4. Pasywów
Nota 21.1. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy
Nie dotyczy Emitenta
Nota 21.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
Inne rozliczenia międzyokresowe (w tys. zł)
30.06.04
a) bierne rozliczenia
międzyokresowe kosztów
– długoterminowe
– krótkoterminowe
b) rozliczenia
międzyokresowe przychodów
– długoterminowe
– krótkoterminowe (wg tytułów)
– niezrealizowane
różnice kursowe
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

11.12.03

31.12.02

31.12.01

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

841
–
841

–
–

–
–

–
–

841
841

Nota 22
Wartość księgową na jedną akcję ustalono jako iloraz wartości księgowej i ilości akcji.
Rozwodnioną wartość księgową na jedną akcję ustalono jako iloraz wartości księgowej i rozwodnionej ilości akcji.
Dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej
wartości księgowej na jedną akcję.
30.06.04
11.12.03
31.12.02 31.12.01
Wartość księgowa (w tys. zł)
5.796
–
–
–
Liczba akcji (w szt.)
8.728.000
–
–
–
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
0,66
–
–
–
Rozwodniona liczba akcji
–
–
–
–
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
–
–
–
–
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję nie różni się od wartości księgowej na jedną akcję.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH
Nota 23
Nota 23.1. Należności warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu)
Nie dotyczy Emitenta
Nota 23.2. Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
Nie dotyczy Emitenta

194

8 swiss.qxd

8/27/04

4:04 PM

Page 195

Rozdział VIII – Sprawozdania finansowe

10. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Nota 24 – do pozycji I. 1.
Nota 24.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa – rodzaje działalności)
Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa – rodzaje działalności, w tys. zł)
12.12.03 01.01.03
01.01.02 01.01.01
–30.06.04 –11.12.03 –31.12.02 –31.12.01
Sprzedaż usług Centrala
– usługi medycznej
3.121
4.505
6.667
4.654
Sprzedaż usług
i towarów Oddział
357
23
39
–
Wyłączenia transakcji
pomiędzy Centralą i Oddziałem
– 67
–
–999
–
Przychody z infrastruktury
medycznej (przesunięcie do
pozostałych przychodów
operacyjnych)
–111
Przychody netto ze
sprzedaży produktów, razem
3.300
4.528
5.707
4.654
Nota 24.2. Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna)
Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna, w tys. zł)
30.06.04
11.12.03
31.12.02
a) kraj
3.300
4.528
5.707
b) eksport
–
–
–
Przychody netto ze sprzedaży
produktów, razem
3.300
4.528
5.707

31.12.01
4.654
–
4.654

Nota 25 – do pozycji II.
Koszty według rodzajów
Koszty według rodzaju (w tys. zł)
12.12.03 01.01.03
–30.06.04 –11.12.03
352
490
466
407
1.564
1.766
234
264
1.764
2.675
207
249
337
270
4.924
6.121

a) amortyzacja
b) zużycie materiałów i energii
c) usługi obce
d) podatki i opłaty
e) wynagrodzenia
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
g) pozostałe koszty rodzajowe
Koszty według rodzaju, razem
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01.01.02 01.01.01
–31.12.02 –31.12.01
554
542
321
446
1.706
2.485
361
23
2.957
2.897
281
316
306
525
6.486
7.234
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Nota 26 – do pozycji IV. 3.
Inne przychody operacyjne
Inne przychody operacyjne (w tys. zł)
12.12.03 01.01.03
–30.06.04 –11.12.03
–
–
–
66

a) rozwiązanie rezerwy
b) pozostałe, w tym:
– rozwiązanie odpisów
aktualizujących
wartość należności
– przedawnione zobowiązania
– przesunięcie przychodów
z infrastruktury medycznej – Oddział
– rozwiązanie leasingu
– inne
Inne przychody operacyjne, razem

01.01.02 01.01.01
–31.12.02 –31.12.01
–
51
24
22

–
–

1
62

–
16

–

111
14
–
125

3
66

8
24

22
73

Nota 27 – do pozycji V. 3.
Inne koszty operacyjne
Inne koszty operacyjne (w tys. zł)
12.12.03 01.01.03
–30.06.04 –11.12.03
–
50
411
19
5
3
–
6
–
–
–
–
20
98
19

a) utworzone rezerwy
b) pozostałe, w tym:
– darowizny
– odpisane należności
– inwestycje bez efektu
– odpis aktualizujący należności
– koszty przekształcenia w S.A.
– koszty likwidacji środków trwałych
– koszty rozwiązania leasingów
– niezamortyzowane nakł.
w obcym obiekcie
– inne
Inne koszty operacyjne, razem

269
–
411

01.01.02 01.01.01
–31.12.02 –31.12.01
201
9
54
6
2
–
18
–
5
–
22
–

10
69

7
255

6
15

Nota 28 – do pozycji VII
Nota 28.1. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach
Nie dotyczy Emitenta
Nota 28.2. Przychody finansowe z tytułu odsetek
Przychody finansowe z tytułu odsetek (w tys. zł)
12.12.03 01.01.03
–30.06.04 –11.12.03
–
4
91
4
2

– odsetki od pozostałych kontrahentów
– odsetki od spółek powiązanych
– odsetki bankowe
Przychody finansowe
z tytułu odsetek, razem

95

196

6

01.01.02 01.01.01
–31.12.02 –31.12.01
25
–
15

48

40

48
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Nota 28.3. Inne przychody finansowe
Inne przychody finansowe (w tys. zł)
12.12.03 01.01.03
–30.06.04 –11.12.03
–
136
2
29
–
–

–
–
–
–

różnice kursowe z wyceny pożyczki
różnice kursowe z wyceny leasingów
różnice kursowe inne
różnice kursowe z wyceny
zobowiązań i należności zagranicznych
– rozwiązanie rezerwy
– pozostałe przychody finansowe
Inne przychody finansowe, razem

23
–
–
25

–
–
15
180

01.01.02 01.01.01
–31.12.02 –31.12.01
–
–
–
–
309
18
–
–
–
309

–
33
2
53

Nota 29 – do pozycji VIII
Nota 29.1. Koszty finansowe z tytułu odsetek
Koszty finansowe z tytułu odsetek (w tys. zł)

– odsetki od spółek powiązanych
– odsetki od pozostałych kontrahentów
– odsetki budżetowe
– odsetki bankowe od kredytów
– odsetki pozostałe
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem

12.12.03 01.01.03
–30.06.04 –11.12.03
109
–
50
68
1
4
79
–
–
239
72

01.01.02 01.01.01
–31.12.02 –31.12.01
1.146
–
6
–
2
–

12.12.03 01.01.03
–30.06.04 –11.12.03

01.01.02 01.01.01
–31.12.02 –31.12.01

111
1.265

33
33

Nota 29.2. Inne koszty finansowe
Inne koszty finansowe (w tys. zł)

– różnice kursowe z tytułu
wyceny odsetek od pożyczki
– różnice kursowe wycena 14
– różnice kursowe leasingi
– pozostałe różnice
kursowe zrealizowane
– utworzone rezerwy
– koszty finansowe leasing
– koszty emisji obligacji
– pozostałe koszty finansowe
Inne koszty finansowe, razem

–
–
–

170
–
18

137
–
29

–

2
–
42
367
–
425

9
10

1
20

–
–

52
259

–
187

7
7

–

Nota 30 – do pozycji X. 1.
Zyski nadzwyczajne
Zyski nadzwyczajne (w tys. zł)
12.12.03 01.01.03
–30.06.04 –11.12.03
–
–
–
–
–
–

a) losowe
b) pozostałe
Zyski nadzwyczajne, razem

197

01.01.02 01.01.01
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11
1
1
–
12
1
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Nota 31 – do pozycji X. 2
Straty nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne (w tys. zł)
12.12.03 01.01.03
–30.06.04 –11.12.03
–
3
–
–
–
3

a) losowe
b) pozostałe
Straty nadzwyczajne, razem

01.01.02 01.01.01
–31.12.02 –31.12.01
10
7
–
–
10
7

Nota 32 – do pozycji XI
Nota 32.1. Podatek dochodowy bieżący
Nie dotyczy Emitenta
Nota 32.2. Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku zysków i strat (w tys. zł)
12.12.03 01.01.03
–30.06.04 –11.12.03
– zmniejszenie (zwiększenie)
z tytułu powstania i odwrócenia
się różnic przejściowych
– zmniejszenie (zwiększenie)
z tytułu zmiany stawek podatkowych
– zmniejszenie (zwiększenie)
z tytułu poprzednio nieujętej
straty podatkowej, ulgi podatkowej
lub różnice przejściowej
poprzedniego okresu
– zmniejszenie (zwiększenie)
z tytułu odpisania aktywów
z tytułu odroczonego podatku
dochodowego lub braku
możliwości wykorzystania
rezerwy na odroczony
podatek dochodowy
– inne składniki podatku
odroczonego (wg tytułów)
Podatek dochodowy
odroczony, razem

220

21

–610

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

220

21

–610

–

Nota 33 – do pozycji XII
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Nie dotyczy Emitenta
Nota 34 – do pozycji XIII
Strata będzie pokryta z wypracowanego zysku lat przyszłych.
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Nota 35
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą został ustalony przez podzielenie zysku netto przez ilość akcji zwykłych.
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykła ustalono jako iloraz zysku netto i rozwodnionej ilości akcji.
Zysk netto na jedną akcję zwykłą.
12.12.03 01.01.03
01.01.02 01.01.01
–30.06.04 –11.12.03 –31.12.02 –31.12.01
–2.651
–
–
–
8.728.000
–
–
–
–0,30
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Zysk (strata) netto (zaanualizowany, w tys. zł)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł.)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą

11. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11.1. Struktura środków pieniężnych na początek i koniec okresu (w tys. zł).
12.12.03 01.01.03
01.01.02 01.01.01
–30.06.04 –11.12.03 –31.12.02 –31.12.01
180
103
94
878
–
–
–
–
180
103
94
878

a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach
b) inne środki pieniężne
Środki pieniężne razem

11.2. Podział działalności
W części A – działalność operacyjna – ujmuje się wpływy i wydatki związane z podstawową działalnością
Spółki, czyli wpływy i wydatki związane wytworzeniem i sprzedażą produktów, wpływy i wydatki związane z płatnościami
zobowiązań i należności, wpływy i wydatki z tytułu różnic kursowych powstałych w wyniku rozrachunków wyrażonych
w walutach obcych z dostawcami i odbiorcami.
W części B – działalność inwestycyjna – ujmuje się wydatki na nabycie składników rzeczowych aktywów
trwałych, w tym również wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów finansowych,
a także wpływy ze sprzedaży tych składników.
W części C – działalność finansowa – ujmuje się wpływy z uzyskanych kredytów długo i krótkoterminowych,
wydatki związane z nabyciem akcji własnych, z obsługą kredytów, spłatą rat kredytów, zobowiązań leasingowych
oraz zobowiązań wobec właścicieli.
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11.3. Uzgodnienie bilansowych zmian stanu niektórych pozycji oraz
zmian stanu tych pozycji wykazanych w rachunku przepływów
pieniężnych (w tys. zł).
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
Pozostałe rezerwy
Razem
Zmiana stanu

2004
124
251
30
405
24

2003
91
251
39
381
–669

2002
151
201
699
1.051
1.051

2001
–
–
–
–
–

Zmiana stanu zapasów
Ogółem zapasy
Koszty zakupu
Aktualizacja wyceny zapasów
Razem
Zmiana stanu

2004
432
–
70
362
–206

2003
226
–
70
156
–5

2002
151
–
–
151
–150

2001
1
–
–
1
–1

Zmiana stanu należności
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek
Razem należności brutto
Odpisy aktualizujące wartość należności
Razem należności netto
Zmiana stanu należności

2004

2003

2002
496
–
1.507
2.003
46
1.957
–997

2001
–
–
966
966
9
960
–77

–
–
3.191
3.191
61
3.130
–1.673
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Zmiana stanu zobowiązań
krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek
Zobowiązania krótkoterminowe
wobec jednostek powiązanych
Zobowiązania krótkoterminowe wobec
pozostałych jednostek
Fundusze specjalne
Razem zobowiązania, w tym:
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości
niematerialnych i prawnych i środków trwałych
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji
w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej
Zobowiązania z tytułu nabycia akcji własnych
Zobowiązania z tytułu dywidendy
i innych wypłat na rzecz właścicieli
Zobowiązania inne, niż wypłaty
na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych
Inne zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Razem zobowiązania z działalności finansowej
Zobowiązania z działalności operacyjnej
Zmiana stanu zobowiązań

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Razem
1. Zmiana stanu
Ujemna wartość firmy
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów
Razem
2. Zmiana stanu
Ogółem zmiana stanu rozliczeń
międzyokresowych (1+2)
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2004

2003

2002

2001

53

–

–

–

15.909
24
15.986

6.988
9
6.997

1.718
21
1.739

1.505
13
1.518

14.030

5.378

112

112

–
–
14.030
–

–
–
5.378
–

–
–
112
–

–
–
112
–

–

–

–

–

–
–
–
–
–
–
1.955
336

–
–
–
–
–
–
1.619
5.258

–
–
–
–
–
–
1.627
221

–
–
–
–
–
–
1.406
816

2004
493
1.218
1.711
58
–
–
–
–
–
–
–
58

2003
1.698
71
1.769
29
–
–
–
–
–
–
–
29

2002
1.779
20
1.799
–1.765
–
–
–
–
–
–
–
–1.765

2001
–
34
34
–15
–
–
–
–
–
–
–
–15
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12. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
12.1. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu
sporządzania
sprawozdania
finansowego,
dokonanych
w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych),
ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków
finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz
wynik finansowy i rentowność
Dokonane zmiany zasad rachunkowości z dniem 1 stycznia 2002 roku dostosowane zostały do nowelizacji
Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
Istotniejsze zmiany dotyczą:
1. w aktywach trwałych:
– wprowadzenia do ewidencji bilansowej środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu,
– przeniesienia prawa wieczystego użytkowania gruntów do rzeczowych aktywów trwałych,
– uznania za inwestycje długoterminowe składników finansowego majątku trwałego,
– ujmowania w aktywach trwałych – aktywów podatkowych z tytułu różnic przejściowych w podatku
dochodowym,
2. w aktywach obrotowych:
– wyłączenia należności dotyczących podmiotów powiązanych,
– objęcia należności odpisami aktualizacyjnymi,
3. w kapitałach własnych:
– odnoszenia na kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny skutków aktualizacji wyceny inwestycji
długoterminowych,
4. w rezerwach na zobowiązaniach:
– ujmowania różnic na odroczony podatek dochodowy rozłącznie z aktywami podatkowymi,
5. w zobowiązaniach krótkoterminowych:
– wyłączenia zobowiązań dotyczących podmiotów powiązanych,
– wyłączenia zobowiązań finansowych,
6. w rozliczeniach międzyokresowych:
– ujęcia przychodów przyszłych okresów w pozycji – inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe,
7. wycena na dzień bilansowy wyrażonych w walutach obcych:
– składników aktywów – po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta
spółka, nie wyższych jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski na ten dzień,
– składników pasywów – po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta
spółka, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

12.2. Zobowiązania warunkowe / należności warunkowe – stan na
30 czerwca 2004 roku
Na dzień 30 czerwca 2004 roku Spółka nie posiadała należności ani zobowiązań warunkowych.
Na dzień 30 czerwca 2004 roku nie występowały gwarancje ani poręczenia udzielane przez Spółkę.

12.3. Informacje o instrumentach finansowych
Spółka definiuje instrumenty finansowe jako kontrakty, które powodują powstanie aktywów finansowych u jednej
ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, że
z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze, bez
względu na to, czy wykonywanie praw lub zobowiązań, wynikających z kontraktu ma charakter bezwarunkowy lub
warunkowy.
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Aktywa i zobowiązania finansowe będące jednocześnie instrumentami finansowymi wycenia się zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz według zasad określonych w Rozporządzeniu
Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie
szczegółowych zasad uznawania metod wyceny, zakresu ujmowania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
Zgodnie z par. 5 ust. 1 w/w Rozporządzenia Spółka klasyfikuje instrumenty finansowe w dniu ich nabycia lub
powstania następujących kategorii:
–
–
–
–

aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
pożyczki udzielone i należności własne,
aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Zmiany stanu instrumentów finansowych w okresie od 12 grudnia 2003 roku do 30 czerwca
2004 roku (w tys. zł)
Aktywa
Zobowiązania
Pożyczki
Aktywa
Aktywa
finansowe
finansowe
udzielone
finansowe
finansowe
przeznaczone przeznaczone
i należności
utrzymywane
dostępne
do obrotu
do obrotu
własne
do terminu
do
wymagalności sprzedaży
Stan na początek okresu
(12.12.03)
–
–
–
–
106
Zwiększenia
–
9.500
–
–
–
nabycie, założenie, zaciągnięcie
–
9.500
–
–
–
Zmniejszenia
–
–
–
–
106
zbycie, rozwiązanie, spłata
–
–
–
–
106
Stan na koniec okresu
(30.06.04), z tego:
–
9.500
–
–
–
Ujawnione w bilansie
ze wskazaniem pozycji bilansowej
–
–
–
–
–
Zobowiązania długoterminowe
– kredyty i pożyczki w tym:
od jednostek powiązanych
–
–
–
–
–
Zobowiązania długoterminowe
– z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych
–
9.500
–
–
–
Zobowiązania
długoterminowe
– inne (kaucja, leasingi)
–
–
–
–
–
Długoterminowe aktywa
finansowe
– inne papiery wartościowe
–
–
–
–
–
Krótkoterminowe aktywa
finansowe – udzielone pożyczki
–
–
–
–
–
Długoterminowe aktywa
finansowe – akcje i udziały
–
–
–
–
–

12.4. Charakterystyka instrumentów finansowych
a) Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Nie wystąpiły.
b) Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Na dzień 30 czerwca 2004 roku w pasywach Emitenta ujęto zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji
dłużnych papierów wartościowych z opcją zamiany na akcje. Wycena zobowiązań finansowych dokonana została
w skorygowanej cenie nabycia. Skorygowana cena nabycia była równa cenie nominalnej.
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych oraz wobec jednostek pozostałych obejmujące ogół
długoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, innych zobowiązań finansowych, w tym z tytułu
leasingu, nie są objęte wyceną na podstawie Rozporządzenia z 12 grudnia 2001 roku.
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c) Pożyczki udzielone i należności własne
Nie wystąpiły
d) Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Nie wystąpiły
e) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Nie wystąpiły

12.5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach
warunkowych, w tym również udzielonych przezEmitenta gwarancjach
i poręczeniach (także wekslowych) z wyodrębnieniem na rzecz
jednostek powiązanych (w tys. zł)
30.06.04

11.12.03

31.12.02

31.12.01

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Gwarancje i poręczenia na
rzecz jednostek pozostałych, w tym:
– gwarancje celne
– pozostałe gwarancje
–akredytywy
Razem

12.6. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności
zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania
w następnym okresie.
W latach 2001, 2002, 2003 Spółka nie zaniechała prowadzenia żadnego rodzaju działalności.
Dnia 31 maja 2004 roku podpisano porozumienie w sprawie rozwiązania umowy zawartej w dniu 20 stycznia
2000 roku dotyczącej wynajmu i eksploatacji oddziału szpitalnego i sali operacyjnej w Szpitalu Studenckim
w Gdańsku.
Spółka nie przewiduje zaniechać w latach przyszłych prowadzenia jakiejkolwiek z prowadzonych rodzajów działalności.

12.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych
na własne potrzeby (w tys. zł).
2004
Inwestycja w obcym środku trwałym
– modernizacja Przychodni w Gdańsku
Inwestycja w obcym środku trwałym
– modernizacja Przychodni w Tczewie
Inwestycja w maszyny i urządzenia
– zestawy komputerowe
Adaptacja pomieszczeń biurowych
w Gdańsku
Wizualizacja znaku firmowego
Budowa Szpitala Wielospecjalistycznego
w Gdańsku
Razem
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2003

2002

2001

23

23

23

21

–

–

1

–

–

–

–

3

–
54

–
53

–
53

5
53

44.966
45.043

23.626
23.702

6.495
6.572

2.463
2.545
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12.8. Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne na rzeczowe
aktywa trwałe
Nakłady poniesione (w tys. zł)
2004
3.553
33
502
11.926
5.576
21.590

Budynki i budowle
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Pozostałe środki trwałe
Środki trwałe w budowie
Razem

2003
–
2
–
14
17.130
17.146

2002
–
21
317
701
4.026
5.065

2001
467
37
2
–
2.194
2.700

Nakłady planowane
Nakłady inwestycyjne planowane na lata następne uwzględniają wpływy z emisji (w tys. zł)
Poniesione w okresie
Planowane do końca
12.12.03–30.06.04
2004 r.
Budynki i budowle
3.553
–
Urządzenia techniczne i maszyny
33
54
Środki transportu
502
–
Pozostałe środki trwałe
11.926
700
Środki trwałe w budowie
(budowa i wyposażenie 73–cio łóżkowego
Szpitala Wielospecjalistycznego
w Gdańsku ul. Wileńska 44)
5.576
1.500
Razem
21.590
2.254

12.9. Transakcje z jednostkami powiązanymi
Transakcje z jednostkami powiązanymi (w tys. zł)
30.06.04 11.12.03
Należności
–
–
Zobowiązania, w tym:
5.322
4.304
a) THEO FREY AG (zobowiązania z tytułu pożyczek)
5.269
4.304
b) THEO FREY POLAND (zobowiązania z tytułu dostaw i usług)
53
57
Informacje o pożyczkach od THEO FREY AG
Data umowy
Kwota pożyczki w walucie
06.12.01
87
25.04.02
50
25.04.02
50
25.04.02
50
25.04.02
50
24.06.03
100
07.08.03
200
12.11.03
100
23.12.03
100
04.02.04
100

Rodzaj waluty
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
CHF
EUR
EUR
EUR

31.12.02
–
3.036
3.036
47

31.12.01
–
7.795
7.795
6.0

Oprocentowanie
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
2,50
2,50
4,17
4,14
4,07

Na podstawie par. 2 Umowy nr G3/I/DN/023/025 o kredyt inwestycyjny denominowany w EUR pomiędzy
Swissmed Centrum Zdrowia Spółka z o. o. a Kredyt Bankiem S.A. w Warszawie III Oddział w Gdańsku
zmienionej aneksem nr 2 z dnia 4 września 2002 roku i aneksem nr 3 z 4 września 2003 roku Theo Frey AG
przedłożył w Banku dokumenty, zawierające oświadczenie stron, iż w całym okresie kredytowania – bez zgody
Banku – nie nastąpi wypłata wyżej wymienionych pożyczek. Możliwe będzie natomiast, w każdym terminie
skonwertowanie tej pożyczek na kapitał zakładowy.
Zgodnie z treścią umów pożyczek odsetki są wymagalne po spłacie należności głównej.
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12.10. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają
konsolidacji.
W latach 2001, 2002, 2003 oraz 2004 nie wystąpiły wspólne przedsięwzięcia.

12.11. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy
zawodowe.
Informacje o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.
30.06.04 11.12.03 31.12.02 31.12.01
Pracownicy umysłowi (na stanowiskach nierobotniczych)
45,28
33,21
33,30
33,79
Pracownicy fizyczni (na stanowiskach robotniczych)
–
1,83
2,00
2,00
Osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych
1,00
1
1,00
1,00
Zatrudnienie ogółem
46,28
36,04
36,30
36,79

12.12. Wynagrodzenie wypłacone Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
Wynagrodzenie wypłacone Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej (w tys. zł).
12.12.03 01.01.03
01.01.02 01.01.01
–30.06.04 –11.12.03 –31.12.02 –31.12.01
Wynagrodzenie Zarządu
295
540
540
507
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej
15
–
–
–
Razem
310
540
540
507

12.13. Transakcje z osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających
i nadzorujących.
Spółka nie udzieliła pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów
zarządzających.
Spółka nie udzieliła pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów
nadzorujących.
Na dzień 30 czerwca 2004 roku nie występują zobowiązania Emitenta wobec Członków zarządu Spółki oraz
organów nadzorujących
Na dzień 30 czerwca 2004 roku nie występują niespłacone zaliczki, kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia lub
inne należności i zobowiązania Emitenta wobec współmałżonków, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia
lub przysposobionych, powiązanych osobiście z osobami zarządzającymi i nadzorującymi.

12.14. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych
ujętych w sprawozdaniu finansowym.
W niniejszym sprawozdaniu finansowym nie wystąpiła konieczność ujęcia istotnych zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.

12.15. Wydarzenia po dniu bilansowym.
Po dniu bilansowym do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne zdarzenia
wpływające na sytuację majątkową i finansową Spółki.

12.16. Zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym, a uprzednio sporządzonymi
i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi oraz zmiany
zasad rachunkowości.
W celu zapewnienia porównywalności danych finansowych według stanu na dzień 31 grudnia 2001 roku
z danymi za lata 2002, 2003, 2004, oraz w związku ze zmianami Ustawy o rachunkowości obowiązującymi od
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dnia 1 stycznia 2002 roku Spółka dokonała zmian zasad rachunkowości doprowadzając łączne sprawozdanie
finansowe Spółki za rok 2001 oraz 2002 do wymogów przepisów Ustawy poprzez odpowiednie przekształcenie
poszczególnych pozycji aktywów i pasywów.
Korekty zastosowane do przekształcenia danych prezentowanych w sprawozdaniu
finansowym Spółki za rok 2001 (w tys. zł).
AKTYWA
Stan na
Noty
Dane
31.12.2001 r
zmian
prezentowane
w Prospekcie
I. Aktywa trwałe
7.574
2.601
10.175
l. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
292
–281
11
2. Rzeczowe aktywa trwałe
7.182
–356
6.826
3. Należności długoterminowe
–
–
–
4. Inwestycje długoterminowe
100
3.238
3.338
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
–
–
–
II. Aktywa obrotowe
1.873
–
1.873
l. Zapasy
1
–
1
2. Należności krótkoterminowe
960
–
960
3. Inwestycje krótkoterminowe
878
–
878
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
34
–
34
Aktywa razem
9.447
2.601
12.048

PASYWA

Stan na
31.12.2001 r

Noty
zmian

Dane
prezentowane
w Prospekcie.
1.894
838

Kapitał (fundusz) własny
–707
2.601
l. Kapitał (fundusz) zakładowy
838
–
2. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) zakładowy
(wielkość ujemna)
–184
–
–184
3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
–
–
–
4. Kapitał (fundusz) zapasowy
3.000
–
3.000
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
–
2.601
2.601
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
–
–
–
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
–1.970
–
–1.970
8. Zysk (strata) netto
–2.391
–
–2.391
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrót.
(wielkość ujemna)
–
–
–
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
10.154
–
10.154
l. Rezerwy na zobowiązania
–
–
–
2. Zobowiązania długoterminowe
7.795
–
7.795
3. Zobowiązania krótkoterminowe
1.518
–
1.518
4. Rozliczenia międzyokresowe
841
–
841
Pasywa razem
9.447
2.601
12.048
Dokonane zmiany zasad rachunkowości z dniem 1 stycznia 2002 roku dostosowane zostały do nowelizacji
Ustawy z dnia 29 września 1994 roku, z wyłączeniem zmian w sposobie ujęcia umów leasingowych, traktowanych
dotychczas jako leasing operacyjny, rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerw na
świadczenia emerytalne.
Zmiany powyższe wprowadzone zostały w łącznym sprawozdaniu finansowym za rok 2002.
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12.17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu
sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych stosunku
do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny,
tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację
majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność
Istotniejsze zmiany dotyczą:
1. w aktywach trwałych:
– wprowadzenia do ewidencji bilansowej środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu,
– przeniesienia kosztów organizacji spółki do rozliczeń międzyokresowych,
– przeniesienia prawa wieczystego użytkowania gruntów do rzeczowych aktywów trwałych,
– uznania za inwestycje długoterminowe składników rzeczowego i finansowego majątku trwałego i ujmowanie
skutków aktualizacji wyceny inwestycji długoterminowych odpowiednio przez zwiększenie i zmniejszenie kapitału
rezerwowego z aktualizacji wyceny,
– ujmowania w aktywach trwałych – aktywów podatkowych z tytułu różnic przejściowych w podatku dochodowym,
2. w aktywach obrotowych:
– wyłączenia należności dotyczących podmiotów powiązanych,
– objęcia należności odpisami aktualizacyjnymi,
– włączenia do inwestycji krótkoterminowych udziałów i akcji przeznaczonych do obrotu, innych krótkoterminowych
papierów wartościowych, udzielonych pożyczek krótkoterminowych, a także środków pieniężnych i innych
aktywów pieniężnych – czeków, weksli, bonów i tym podobnych aktywów,
3. w kapitałach własnych:
– odnoszenia na wynik nie podzielony z lat ubiegłych, skutków zmian zasad rachunkowości oraz błędów podstawowych,
– rozliczenia w wynik bieżącego okresu nadwyżki niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
4. w rezerwach na zobowiązaniach:
– ujmowania rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozłącznie z aktywami podatkowymi,
5. w zobowiązaniach krótkoterminowych:
– wyłączenia zobowiązań dotyczących podmiotów powiązanych,
– wyłączenia zobowiązań finansowych,
6. w rozliczeniach międzyokresowych:
– ujęcia przychodów przyszłych okresów w pozycji – inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe,
7. wycena na dzień bilansowy wyrażonych w walutach obcych:
– składników aktywów – po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta Spółka, nie
wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień,
– składników pasywów – po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta
Spółka, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski,
8. kosztu wytworzenia produktów, który został skalkulowany zgodnie z nowym brzmieniem definicji: koszt ten
obejmuje koszty bezpośrednie pozostające w bezpośrednim związku z produktem oraz uzasadnioną częścią
kosztów związanych z wytworzeniem tego produktu.
Pozostałe zmiany zasad dotyczą:
1. ujęcia w zobowiązaniach długoterminowych wobec jednostek powiązanych z tytułu pożyczek oprócz kwot
pożyczek wycenionych według kursu waluty, zgodnie z przyjętą polityką wyceny zobowiązań w walucie obcej,
również odsetek od pożyczek pomimo, że ich wymagalność zgodnie z treścią umów przypada na dzień po
spłacie kwoty głównej,
2. odnoszenia skutków wyceny zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów odpowiednio w ciężar kosztów finansowych
oraz na zwiększenie wartości środków trwałych w budowie.
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Rozdział IX. INFORMACJE DODATKOWE
1. BILANS ZAMKNIĘCIA PRAWNEGO POPRZEDNIKA EMITENTA I BILANS
OTWARCIA PRZEDSIĘBIORSTWA EMITENTA

AKTYWA

I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
– wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe
3. Należności długoterminowe
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem

Bilans zamknięcia
Swissmed
Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
na dzień
11.12.2003
32.823
22
–
27.645
–
–
–
3.458
3.352
–
106
–
106
–
1.698
680
1.018
1.787
156
1.457
–
1.457
103
103
–
–
103
–
71
34.610
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Bilans otwarcia
Swissmed
Centrum Zdrowia S.A.
na dzień
12.12.2003
32.823
22
–
27.645
–
–
–
3.458
3.352
–
106
–
106
–
1.698
680
1.018
1.787
156
1.457
–
1.457
103
103
–
–
103
–
71
34.610
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PASYWA

I. Kapitał (fundusz) własny
1. Kapitał (fundusz) zakładowy
2. Należne wpłaty na kapitał (fundusz)
zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał (fundusz) zapasowy
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
8. Wynik finansowy netto roku obrachunkowego
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot.
(wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
1.3. Pozostałe rezerwy
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek
3.3. Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
Pasywa razem

Bilans zamknięcia
Swissmed
Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
na dzień
11.12.2003
6.578
8.728

Bilans otwarcia
Swissmed
Centrum Zdrowia S.A.
na dzień
12.12.2003
6.578
8.728

–
–
3.000
2.700
–
–5.933
–1.917

–
–
3.000
2.700
–
–5.933
–1.917

–
28.032
381
91
251
251
–
39
–
39
20.654
4.304
16.350
6.997
–
6.988
9
–
–
–
–
–
34.610

–
28.032
381
91
251
251
–
39
–
39
20.654
4.304
16.350
6.997
–
6.988
9
–
–
–
–
–
34.610
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Rozdział X. ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1 – Odpis aktualny z KRS
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2. Załącznik nr 2 – Uchwały o emisji papierów wartościowych i ich
wprowadzeniu do publicznego o obrotu
2.1. Emisja Akcji Serii A
„Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum
Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) uchwaliło co następuje:
1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, w celu wprowadzenia
8.728.000 akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł każda Spółki do publicznego
obrotu papierami wartościowymi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

2.2. Emisja Obligacji i Akcji Serii B
„Działając na podstawie art. 393 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20 ustawy z dnia 29 czerwca 1995
roku – o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.) („Ustawa
o Obligacjach”), art. 448 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §10 oraz § 24 ust. 1 pkt 9 Statutu
Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”) uchwala co następuje:
§1
Emisja Obligacji
1. Spółka wyemituje nie więcej niż 17.500. – (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset) obligacji na okaziciela serii
A, o wartości nominalnej 1.000. – (słownie: tysiąc) złotych każda, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela
serii B, zwanych dalej „Obligacjami”. Łączna wartość nominalna emisji Obligacji wynosi do 17.500.000. –
(słownie: siedemnaście milionów pięćset tysięcy) złotych.
2. Emisja Obligacji nastąpi w trybie art. 9 pkt. 3 Ustawy o obligacjach poprzez skierowanie propozycji nabycia
Obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 300 osób.
3. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. Prawa z Obligacji nie mających formy dokumentu powstaną
z chwilą dokonania zapisu w ewidencji przez podmiot upoważniony na podstawie art. 5a ust 3 Ustawy o Obligacjach
do prowadzenia ewidencji i będą przysługiwać osobie w niej wskazanej jako posiadacz tych Obligacji.
4. Cena emisyjna Obligacji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem
propozycji nabycia Obligacji do potencjalnych inwestorów, z tym że cena ta nie może być niższa od wartości
nominalnej Obligacji tj. 1.000. – (słownie: jeden tysiąc) złotych za jedną Obligację.
5. Obligacje będą oprocentowane. Zarząd Spółki w uchwale podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia
Obligacji do potencjalnych inwestorów określi szczegółowe terminy i zasady oprocentowania Obligacji.
6. Roszczenia obligatariuszy wynikające z Obligacji będą zabezpieczone w drodze ustanowienia zastawu
rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiącym całość gospodarczą, choćby jego skład był
zmienny, stanowiącym mienie ruchome przedsiębiorstwa Spółki.
7. Obligacje, które nie zostaną wcześniej zamienione na akcje serii B lub nie zostaną przedstawione do wcześniejszego
wykupu zostaną wykupione przez Spółkę w terminie określonym przez Zarząd i nie dłuższym niż 5 (słownie: pięć)
lat od dnia emisji.
8. Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień wydania Obligacji obligatariuszom (zapisanie praw z Obligacji
w ewidencji prowadzonej przez podmiot upoważniony) po uprzednim ich opłaceniu w całości.
9. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. Kwota
wykupu może być powiększona o premię w wysokości ustalonej przez Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej
przed skierowaniem propozycji nabycia Obligacji.
10. Zarząd Spółki może w uchwale podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia Obligacji do potencjalnych
inwestorów określić zasady wykupu Obligacji wcześniejszego, niż określony w ust. 7 powyżej i określić
przypadki, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji,
a także określić świadczenie pieniężne związane z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposób wyliczenia
takiego świadczenia.
11. Zarząd Spółki może w uchwale podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia Obligacji do potencjalnych
inwestorów przewidzieć świadczenie niepieniężne wynikające z Obligacji, które będzie uprawniało obligatariuszy
do posiadania dwóch reprezentantów będących członkami Rady Nadzorczej Spółki.
12. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków i zasad emisji Obligacji, w szczególności do:
(a) określenia terminu wykupu Obligacji;
(b) ustalenia ceny emisyjnej Obligacji;
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(c) ustalenia wysokości premii związanej z ostatecznym wykupem Obligacji, jeżeli premia taka będzie
przewidziana;
(d) określenia świadczenia niepieniężnego, jeżeli świadczenie takie będzie przewidziane;
(e) określenia zasad dystrybucji emitowanych Obligacji, w tym określenia terminów otwarcia i zamknięcia
subskrypcji;
(f) określenia terminów i zasad oprocentowania Obligacji poprzez wskazanie czy będzie to oprocentowanie
stałe czy zmienne, określenie stopy procentowej i ustalenie okresów odsetkowych oraz terminów wypłat
odsetek;
(g) zawarcia umów z administratorem zastawu, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia
1996 roku – o zastawie rejestrowym oraz rejestrze zastawów (Dz. U. z 1996 r., Nr 149, poz. 703,
z późn. zm.);
(h) zawarcie stosownych umów z podmiotem upoważnionym na podstawie art. 5a ust 3 Ustawy o Obligacjach
do prowadzenia ewidencji Obligacji;
(i) dokonania przydziału Obligacji;
(j) określenia innych szczegółowych warunków i terminów emisji Obligacji, w tym terminów, w których
Obligatariusze będą uprawnieni do składania oświadczenia w przedmiocie zamiany Obligacji na Akcje
Serii B;
(k) dokonania innych czynności, w tym zawierania umów, niezbędnych do przeprowadzenia emisji
Obligacji oraz zapewnienia realizacji praw z Obligacji.

1.
2.
3.

4.

5.

1.

2.
3.
4.
5.

§2
Zamiana Obligacji na Akcje
Obligatariuszom przysługuje prawo do objęcia w zamian za posiadane Obligacje akcji zwykłych na okaziciela
serii B, o wartości nominalnej 1,00. – (słownie: jeden) złoty każda ('Akcje').
Liczba Akcji wydawanych w zamian za jedną Obligację równa będzie liczbie całkowitej stanowiącej zaokrąglony
w dół do jedności iloraz wartości nominalnej jednej Obligacji i ceny zamiany jednej Akcji.
Cena zamiany Akcji wydawanych w zamian za Obligacje zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w drodze
uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia Obligacji, z tym że na każdy jeden złoty wartości
nominalnej Obligacji może przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej Akcji.
Prawo do zamiany Obligacji na Akcje może zostać zrealizowane w terminie rozpoczynającym się od dnia
emisji Obligacji, w sposób określony w Ustawie o Obligacjach poprzez złożenie pisemnego oświadczenia
o zamianie Obligacji na Akcje, w terminach ustalonych przez Zarząd Spółki, nie później jednak aniżeli na
30 (trzydzieści) dni przed ostatecznym terminem wykupu Obligacji określonym w §1 ust. 7.
W następstwie zamiany Obligacji na Akcje kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie większą
niż 6.545.000 (słownie: sześć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy) złotych. Zarząd Spółki będzie zgłaszał
do sądu rejestrowego podwyższenie kapitału zakładowego zgodnie z art. 452 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.
§3
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego
W celu przyznania posiadaczom Obligacji prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii B podwyższa się
warunkowo kapitał zakładowy Spółki z kwoty 8.728.000. – (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia
osiem tysięcy) złotych do kwoty nie większej niż 15.273.000. – (słownie: piętnaście milionów dwieście
siedemdziesiąt trzy tysiące) złotych, tj. o kwotę nie większą niż 6.545.000. – (słownie: sześć milionów pięćset
czterdzieści pięć tysięcy) złotych poprzez emisję do 6.545.000. – (słownie: sześć milionów pięćset czterdzieści
pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00. – (słownie: jeden) złotych każda
i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 6.545.000. – (słownie: sześć milionów pięćset czterdzieści pięć
tysięcy) złotych.
Podmiotami uprawnionymi do objęcia Akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki będą wyłącznie
posiadacze Obligacji.
Posiadacze Obligacji mogą wykonywać prawo do objęcia Akcji w terminach określonych zgodnie z § 2 ust.
4 uchwały.
Cena emisyjna jednej Akcji będzie równa cenie zamiany ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej
uchwale.
Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
(a) W przypadku jeżeli Akcje zostaną wydane najdalej w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego porządku obrad jest przewidziane podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub
pokrycia straty – Akcje uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy to jest od pierwszego dnia roku
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6.

7.

8.

1.
2.

obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok w którym doszło do ich wydania.
(b) W przypadku jeżeli akcje zostaną wydane w dniu Walnego Zgromadzenia lub w dniu przypadającym
po odbyciu Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego porządku obrad znalazła się uchwała w sprawie
podziału zysku lub pokrycia straty – Akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku
obrotowego, w którym zostały wydane.
W przypadku wprowadzenia Akcji do publicznego obrotu, Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących
warunkach:
(a) W przypadku jeżeli Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu
dywidendy określonym przez uchwałę Walnego Zgromadzenia o podziale zysku lub pokryciu straty –
Akcje uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy to jest od pierwszego dnia roku obrotowego,
poprzedzającego bezpośrednio rok w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych.
(b) W przypadku jeżeli akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym
po dniu dywidendy określonym przez uchwałę Walnego Zgromadzenia o podziale zysku lub pokryciu
straty – Akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały
zapisane na rachunku papierów wartościowych.
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia ceny zamiany Akcji, jak również pozostałych warunków
i terminów emisji Akcji. Szczegółowe zasady dokonywania zamiany Obligacji na Akcje zostaną ustalone
w warunkach emisji Obligacji w rozumieniu art. 20 ust. 6 Ustawy o obligacjach.
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu niezwłocznego
wprowadzenia Akcji do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów
Wartościowych S.A. w Warszawie po wyemitowaniu Obligacji i ich objęciu przez obligatariuszy.
§4
Wyłączenie prawa poboru
W interesie Spółki, na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 23 Ustawy o obligacjach
wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji.
Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca cenę emisyjną
Akcji sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§5
Zmiana Statutu
1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji zmienia się
dotychczasowy zapis § 7 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 8.728.000 (osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem
tysięcy) złotych i nie więcej niż 15.273.000 (piętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące)
złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 8.728.000 i nie więcej niż 15.273.000 akcji o wartości
nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, tj.:
(a) 8.728.000 akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 8.728.000.
– (osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy) złotych;
(b) 6.545.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 6.545.000.
– (sześć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy) złotych.”

2.3. Emisja Akcji Serii C
„Działając na podstawie art. 430 § 1; 431 § 1, § 2 pkt 3 oraz § 7; 432 § 1 i 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz na podstawie § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia
Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) uchwaliło co następuje:
1. Podwyższa się w drodze publicznej subskrypcji kapitał zakładowy Spółki, z kwoty nie mniejszej niż 8.728.000 zł
(słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) i nie większej niż 15.273.000 zł
(słownie: piętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) do kwoty nie mniejszej niż
10.228.000 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych) i nie większej niż
18.773.000 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) tj. o kwotę nie
niższą niż 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) i nie wyższą niż 3.500.000 zł (słownie: trzy
miliony pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00
zł (słownie: jeden złotych) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset) akcji i nie
większej niż 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset) akcji („Akcje Serii C”).
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2. Akcjom Serii C nie przysługują szczególne uprawnienia.
3. Akcje Serii C zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane w granicach określonych w pkt 1 niniejszej
uchwały w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii C, jeżeli ich łączna wartość nominalna będzie
równa co najmniej minimalnej wysokości podwyższenia kapitału. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do
złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału przed zgłoszeniem podwyższenia
kapitału zakładowego do rejestru, zgodnie z art. 310 § 2 oraz 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych.
5. Akcje Serii C uczestniczyć będą w dywidendzie za pierwszy rok obrotowy Spółki, który rozpoczął się dnia
12 grudnia 2003 roku a kończy się dnia 31 grudnia 2004 roku.
6. W interesie Spółki, na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych pozbawia się w całości prawa
poboru akcjonariuszy Spółki do objęcia Akcji Serii C w stosunku do liczby akcji już posiadanych (prawo poboru).
Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej
Akcji Serii C, sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Serii C, w tym:
(a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii C;
(b) podziału emisji Akcji Serii C na transze;
(c) dokonywania przesunięć pomiędzy transzami;
(d) dokonania przydziału Akcji Serii C.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną, której przedmiotem
będą Akcje Serii C.
10. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, w celu wprowadzenia
Akcji Serii C Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz obrotu na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
12. Zmienia się §7 Statutu Swissmed Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, który otrzymuje
nowe następujące brzmienie:
§7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi kwotę nie mniejszą niż 10.228.000 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście
dwadzieścia osiem tysięcy złotych) i nie większą niż 18.773.000 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset
siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 10.228.000 (słownie: dziesięć milionów dwieście dwadzieścia
osiem tysięcy złotych) akcji i nie więcej niż 18.773.000 (słownie: osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt
trzy tysiące złotych) akcji o wartości nominalnej 1, (jeden) złoty każda, tj.:
• 8.728.000 akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 8.728.000, (osiem milionów siedemset
dwadzieścia osiem tysięcy) złotych o numerach od 000001 do 8.728.000;
• do 6.545.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 6.545.000, (sześć milionów
pięćset czterdzieści pięć tysięcy) złotych;
nie mniej niż 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset) akcji i nie więcej niż 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset)
akcji zwykłych na okaziciela serii C.”
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3. Załącznik nr 3a – Aktualny tekst statutu Spółki
STATUT SWISSMED CENTRUM ZDROWIA
SPÓŁKA AKCYJNA
Postanowienia ogólne
§1
1 Stawający wymienieni w komparycji tego aktu oświadczają, że ustalają statut Spółki działającej pod firmą niżej
wymienioną w następującym brzmieniu.
2 Założycielami Spółki są:
1. THEO FREY AG Spółka Akcyjna prawa szwajcarskiego z siedzibą w Bernie, Szwajcaria,
2. ROMAN RYSZARD WALASIŃSKI, zamieszkały w Gdańsku przy ulicy Telimeny nr 8,
3. ANNA IRENA CHMIELECKA, zamieszkała w Gdańsku przy ulicy Ks. Robaka 67,
4. KAROLINA CHMIELECKA, zamieszkała w Gdańsku przy ulicy Ks. Robaka 67,
5. MICHAŁ CHMIELECKI, zamieszkały w Gdańsku przy ulicy Ks. Robaka 67.
§2
1 Firma Spółki brzmi Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej Swissmed
Centrum Zdrowia S.A.
2 Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§3
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§4
Siedzibą Spółki jest miasto GDAŃSK.
§5
1 Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2 Spółka posiada oddział w Gdańsku i może otwierać dalsze oddziały w kraju i zagranicą.
3 Spółka może tworzyć zakłady handlowe, produkcyjne, usługowe i uczestniczyć w innych spółkach w kraju i zagranicą.
4 Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Przedmiot działania Spółki
§6
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
1. Ochrona zdrowia i opieka społeczna [PKD 85],
2. Działalność wydawnicza [PKD 22.1],
3. Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych [PKD 33.10],
4. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie [PKD 51.1],
5. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych [PKD 51.46],
6. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych [PKD 52.3],
7. Hotele i restauracje [PKD 55],
8. Pozostałe pośrednictwo finansowe [PKD 65.2],
9. Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i z ubezpieczeniami [PKD 67],
10. Obsługa nieruchomości [PKD 70],
11. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń [PKD 71.34],
12. Nauka [PKD 73],
13. Szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia [PKD 80.4].
14. Pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej [PKD 74] z wyjątkiem działalności
prawniczej (74.14).
Kapitał Spółki, akcje i akcjonariusze
§7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 8.728.000 (osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysiecy)
złotych i nie wiecej niż 15.273.000 (pietnascie milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli sie na nie mniej niż 8.728.000 i nie wiecej niż 15.273.000 akcji o wartości nominalnej
1,00 (jeden) złoty każda, tj.:
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(a) 8.728.000 akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartosci nominalnej 8.728.000 (osiem milionów
siedemset dwadzieścia osiem tysiecy);
(b) 6.545.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartosci nonminalnej 6.545.000 (sześć milionów
piećset czterdzieści pięć tysięcy) złotych.
§8
W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.
§9
1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. W przypadku, gdy prawo nie stanowi inaczej, Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela na pisemny
wniosek akcjonariusza. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do
objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.
§10
Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.
§11
Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę, w sposób i na
warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Organy Spółki
§12
Organami Spółki są:
1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.
§13
1. Zarząd Spółki składa się z 1 lub 3 osób.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z tym, że pierwszy Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej powoływany jest
na okres pięciu lat przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej.
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
4. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów
pełnego składu Rady w obecności co najmniej 2/3 jej członków.
5. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
6. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.
§14
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami
niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:
1. ustanowienie i odwołanie prokury,
2. udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli,
3. zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
4. przyjęcie rocznych planów rzeczowo finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
5. zaciąganie kredytów i pożyczek,
6. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.
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§15
W przypadku powołania Zarządu trzyosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki
upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj pozostali Członkowie Zarządu łącznie lub Członek
Zarządu łącznie z Prokurentem.
§16
1. Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu są zawierane w imieniu Spółki przez upoważnionego
przez Radę Nadzorczą jej członka.
2. Inne, niż określone w ust. 1 czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym
samym trybie.
3. Wyznaczony członek Rady Nadzorczej reprezentuje także Spółkę w sporach z Członkami Zarządu.
4. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też
uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten
obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka
zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka
zarządu.
§17
Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków.
Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata.
Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kończą
kadencję mogą być ponownie wybierani.
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia,
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
6. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie.
1.
2.
3.
4.

§18
1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w kadencji wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym,
członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W razie
zaistniałej potrzeby, na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje
wyborów uzupełniających.
2. Zwołania Rady Nadzorczej mogą żądać Zarząd lub członek Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek
obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania
wniosku listem poleconym. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w powyższym trybie,
wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Gdańsku lub na sesjach wyjazdowych. Członkowie Rady Nadzorczej
zostaną powiadomieni o miejscu odbycia posiedzenia w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu.
4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, przy czym przez
zwykłą większość głosów rozumie się większą liczbę głosów za niż przeciw. W razie równej ilości głosów, decyduje
głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Regulamin Rady Nadzorczej określi zasady i warunki
podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
7. Członkowie Zarządu lub prokurent biorą udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, chyba
że Rada postanowi inaczej.
8. Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.
§19
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
a. ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
b. powoływanie Członków Zarządu,
c. zawieszanie w czynnościach i odwoływanie, Członków Zarządu,
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d. delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który
nie może sprawować swoich czynności,
e. udzielanie zgody na tworzenie oddziałów na wniosek Zarządu,
f. udzielanie na wniosek Zarządu zgody na zbycie i nabycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej 1/5 części kapitału zakładowego,
g. ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
faktycznym,
h. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku
albo pokrycia straty,
i. składnie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki,
j. opiniowanie strategicznych planów wieloletnich,
k. opiniowanie rocznych planów rzeczowofinansowych.
3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 wymaga uzasadnienia.
§20
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć
w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
1. z własnej inicjatywy,
2. na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
3. na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału
zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno
nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie:
(a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym
terminie,
(b) jeżeli zwołanie uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
§21
1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Na Walnym Zgromadzeniu niezwłocznie po wyborze przewodniczacego zostaje sporządzona lista obecności
zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilosci akcji, które każdy z nich
przedstawia i służących im głosów. Lista powinna być podpisana przez przewodniczacego Walnego
Zgromadzenia i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia.
3.Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad,
z zastrzeżeniem art. 404 § 1 k. s. h.
4. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
5. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału
zakładowego mogą żądać na piśmie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia.
6. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 5, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§22
Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku lub w Warszawie.
§23
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród
osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
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§24
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:
1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich
obowiązków,
2. podział zysku lub pokrycie strat,
3. zmiana przedmiotu działalności Spółki,
4. zmiana Statutu Spółki,
5. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
6. połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
7. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
8. określenie dnia, w którym akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym dywidenda
będzie wypłacana,
9. emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje,
10. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na
nim ograniczonego prawa rzeczowego,
11. rozpatrywanie wszelkich innych spraw postawionych na porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą,
akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dziesiątą kapitału akcyjnego.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy kodeksu
spółek handlowych wymagają zachowania innej większości głosów dla podjęcia określonych uchwał.
3. Głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są jawne.
4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz spółki, bądź
o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również we wszelkich sprawach osobowych.
5. Zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i jest
zastrzeżone do kompetencji Zarządu.
Gospodarka finansowa i rachunkowość Spółki
§25
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy spółki akcyjnej kończy się dnia
31 grudnia 2004 roku
§26
Spółka tworzy następujące kapitały własne:
1. kapitał zakładowy,
2. kapitał zapasowy:
– z zysku za dany rok obrotowy w wysokości 8 (osiem) procent aż do momentu, gdy nie osiągnie co
najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego,
– z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej a pozostałej po pokryciu
kosztów emisji akcji,
–
z podziału zysku ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość
–
z innych tytułów przewidzianych prawem.
3. kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów.
4. Pozostałe kapitały rezerwowe.
§27
Spółka zamieszcza wymagane przez prawo ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
§28
Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym Statutem Spółki, których nie można rozstrzygnąć w drodze
wzajemnego porozumienia, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie
zgodnie z jego Regulaminem.
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Załącznik nr 3b – Tekst jednolity statutu sporządzony na dzień
2 czerwca 2004 r.
W dniu 29 kwietnia 2004 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę podwyższającą
kapitał zakładowy Spółki i zmieniającą treść dotychczasowego § 7 Statutu Spółki. Zmiana brzmienia § 7 Statutu
Spółki zostanie zgłoszona do KRS po dojściu emisji Akcji Serii C do skutku.
Tekst jednolity Statutu
spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
sporządzony w dniu 2 czerwca 2004 r.

STATUT SWISSMED CENTRUM ZDROWIA
SPÓŁKA AKCYJNA
Postanowienia ogólne
§1
1. Stawający wymienieni w komparycji tego aktu oświadczają, że ustalają statut Spółki działającej pod firmą niżej
wymienioną w następującym brzmieniu.
2. Założycielami Spółki są:
1. THEO FREY AG Spółka Akcyjna prawa szwajcarskiego z siedzibą w Bernie, Szwajcaria,
2. ROMAN RYSZARD WALASIŃSKI, zamieszkały w Gdańsku przy ulicy Telimeny nr 8,
3. ANNA IRENA CHMIELECKA, zamieszkała w Gdańsku przy ulicy Ks. Robaka 67,
4. KAROLINA CHMIELECKA, zamieszkała w Gdańsku przy ulicy Ks. Robaka 67,
5. MICHAŁ CHMIELECKI, zamieszkały w Gdańsku przy ulicy Ks. Robaka 67.
§2
1. Firma Spółki brzmi Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej Swissmed
Centrum Zdrowia S.A.
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. –
§3
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§4
Siedzibą Spółki jest miasto GDAŃSK.
§5
1. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka posiada oddział w Gdańsku i może otwierać dalsze oddziały w kraju i zagranicą.
3. Spółka może tworzyć zakłady handlowe, produkcyjne, usługowe i uczestniczyć w innych spółkach w kraju
i zagranicą.
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Przedmiot działania Spółki
§6
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
1. Ochrona zdrowia i opieka społeczna [PKD 85],
2. Działalność wydawnicza [PKD 22.1],
3. Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych [PKD 33.10],
4. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie [PKD 51.1],
5. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych [PKD 51.46],
6. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych [PKD 52.3],
7. Hotele i restauracje [PKD 55],
8. Pozostałe pośrednictwo finansowe [PKD 65.2],
9. Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i z ubezpieczeniami [PKD 67],
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10. Obsługa nieruchomości [PKD 70],
11. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń [PKD 71.34],
12. Nauka [PKD 73],
13. Szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia [PKD 80.4].
14. Pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej [PKD 74] z wyjątkiem działalności prawniczej (74.14).
Kapitał Spółki, akcje i akcjonariusze
§7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 10.228.000 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście dwadzieścia
osiem tysięcy złotych) i nie więcej niż 18.773.000 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt
trzy tysiące złotych),
2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 10.228.000 (słownie: dziesięć milionów dwieście dwadzieścia
osiem tysięcy złotych) akcji i nie więcej niż 18.773.000 (słownie: osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt
trzy tysiące złotych) akcji o wartości nominalnej 1, (jeden) złoty każda, tj.:
(a) 8.728.000 akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 8.728.000, (osiem
milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy) złotych o numerach od 000001 do 8.728.000;
(b) do 6.545.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 6.545.000. (sześć
milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy) złotych;
(c) nie mniej niż 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset) akcji i nie więcej niż 3.500.000 (słownie:
trzy miliony pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C.
§8
W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.
§9
1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. W przypadku, gdy prawo nie stanowi inaczej, Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela na
pisemny wniosek akcjonariusza. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do
objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie
stanowi inaczej.
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.
§10
Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.
§11
Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę, w sposób i na warunkach
ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Organy Spółki
§12
Organami Spółki są:
1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.
§13
1. Zarząd Spółki składa się z 1 lub 3 osób.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z tym, że pierwszy Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej powoływany jest
na okres pięciu lat przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej.
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
4. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów
pełnego składu Rady w obecności co najmniej 2/3 jej członków.
5. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
6. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.
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§14
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami
niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
4.Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:
1. ustanowienie i odwołanie prokury,
2. udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli,
3. zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
4. przyjęcie rocznych planów rzeczowo finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
5. zaciąganie kredytów i pożyczek,
6. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.
§15
W przypadku powołania Zarządu trzyosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki
upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj pozostali Członkowie Zarządu łącznie lub Członek
Zarządu łącznie z Prokurentem.
§16
1. Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu są zawierane w imieniu Spółki przez upoważnionego
przez Radę Nadzorczą jej członka.
2. Inne, niż określone w ust. 1 czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym
samym trybie.
3. Wyznaczony członek Rady Nadzorczej reprezentuje także Spółkę w sporach z Członkami Zarządu.
4. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też
uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten
obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka
zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.
§17
1.
2.
3.
4.

Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków.
Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata.
Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kończą
kadencję mogą być ponownie wybierani.
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
6. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie.
§18
1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w kadencji wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym,
członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W razie
zaistniałej potrzeby, na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów
uzupełniających.
2. Zwołania Rady Nadzorczej mogą żądać Zarząd lub członek Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek
obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania
wniosku listem poleconym. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w powyższym trybie,
wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Gdańsku lub na sesjach wyjazdowych. Członkowie Rady Nadzorczej
zostaną powiadomieni o miejscu odbycia posiedzenia w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu.
4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, przy czym przez
zwykłą większość głosów rozumie się większą liczbę głosów za niż przeciw. W razie równej ilości głosów, decyduje
głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość. Regulamin Rady Nadzorczej określi zasady i warunki podejmowania przez
Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
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6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
7. Członkowie Zarządu lub prokurent biorą udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, chyba
że Rada postanowi inaczej.
8. Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.
§19
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
a. ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
b. powoływanie Członków Zarządu,
c. zawieszanie w czynnościach i odwoływanie, Członków Zarządu,
d. delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu,
który nie może sprawować swoich czynności,
e. udzielanie zgody na tworzenie oddziałów na wniosek Zarządu,
f. udzielanie na wniosek Zarządu zgody na zbycie i nabycie składników majątku trwałego
o wartości przekraczającej 1/5 części kapitału zakładowego,
g. ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze
stanem faktycznym,
h. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału
zysku albo pokrycia straty,
i. składnie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników badań
dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki,
j. opiniowanie strategicznych planów wieloletnich,
k. opiniowanie rocznych planów rzeczowofinansowych.
3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 wymaga uzasadnienia.
1.
2.

§20
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć
w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
1. z własnej inicjatywy,
2. na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
3. na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą
kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno
nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie:
a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,
b) jeżeli zwołanie uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
§21
1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Na Walnym Zgromadzeniu niezwłocznie po wyborze przewodniczacego zostaje sporządzona lista obecności
zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilosci akcji, które każdy z nich
przedstawia i służących im głosów. Lista powinna być podpisana przez przewodniczacego Walnego
Zgromadzenia i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem
art. 404 § 1 k. s. h.
4. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
5. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału
zakładowego mogą żądać na piśmie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia.
6. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na
miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
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§22
Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku lub w Warszawie.
§23
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród
osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
§24
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:
1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich
obowiązków,
2. podział zysku lub pokrycie strat,
3. zmiana przedmiotu działalności Spółki,
4. zmiana Statutu Spółki,
5. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
6. połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
7. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
8. określenie dnia, w którym akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym dywidenda
będzie wypłacana,
9. emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje,
10. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na
nim ograniczonego prawa rzeczowego,
11. rozpatrywanie wszelkich innych spraw postawionych na porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą,
akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dziesiątą kapitału akcyjnego.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy kodeksu
spółek handlowych wymagają zachowania innej większości głosów dla podjęcia określonych uchwał.
3. Głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są jawne.
4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz spółki, bądź
o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również we wszelkich sprawach osobowych.
5. Zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i jest
zastrzeżone do kompetencji Zarządu.
Gospodarka finansowa i rachunkowość Spółki
§25
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy spółki akcyjnej kończy się dnia 31 grudnia 2004 roku
§26
Spółka tworzy następujące kapitały własne:
1. kapitał zakładowy,
2. kapitał zapasowy:
– z zysku za dany rok obrotowy w wysokości 8 (osiem) procent aż do momentu, gdy nie osiągnie co
najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego,
– z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej a pozostałej po pokryciu
kosztów emisji akcji,
– z podziału zysku ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość
– z innych tytułów przewidzianych prawem.
1. kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów.
2. Pozostałe kapitały rezerwowe.
§27
Spółka zamieszcza wymagane przez prawo ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
§28
Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym Statutem Spółki, których nie można rozstrzygnąć w drodze
wzajemnego porozumienia, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie
zgodnie z jego Regulaminem.
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4. Załącznik nr 4 – Opinie Zarządu uzasadniające wyłączenie prawa
poboru
4.1. Emisja Akcji Serii B
'Opinia Zarządu zawierająca uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii B
Zdaniem Zarządu Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, wyłączenie prawa poboru
akcji serii B leży w interesie Spółki i ma na celu umożliwienie obligatariuszom realizacji prawa do zamiany
wyemitowanych przez Spółkę obligacji zamiennych na akcje serii B. Przeprowadzenie procesu pozyskania kapitału
w drodze emisji obligacji zamiennych na akcje serii B pozwoli na szybsze pozyskanie kapitału przez Spółkę, który
wykorzystany zostanie na realizację założonych przez spółkę celów. Efektem przeprowadzenia emisji obligacji
zamiennych będzie ponadto wzmocnienie pozycji Spółki poprzez pozyskanie inwestorów finansowych. Pozyskanie
nowych inwestorów, zwłaszcza inwestorów finansowych o wysokiej reputacji, przyczyni się do wzrostu wiarygodności
wobec partnerów handlowych i umożliwi dalszy dynamiczny rozwój. Zdaniem Zarządu wyłączenie prawa poboru
dla dotychczasowych akcjonariuszy służy Spółce, a tym samym jej akcjonariuszom. Zarząd zwraca uwagę, że
w przypadku gdy dotychczasowi akcjonariusze wyrażą zainteresowanie objęciem obligacji zamiennych, zostanie do
nich skierowana propozycja nabycia obligacji. Cena emisyjna akcji serii B (cena konwersji) zostanie ustalona
w oparciu o zgłoszony przez inwestorów popyt.

4.2. Emisja Akcji Serii C
Uzasadnienie Zarządu wyłączenia prawa poboru akcji serii C
Zdaniem Zarządu wyłączenie prawa poboru akcji serii C leży w interesie Spółki. Realizacja przyjętej strategii
Spółki wymagać będzie sięgania po środki finansowe w kwotach, które mogą przekroczyć obecne możliwości
dotychczasowych akcjonariuszy. W obliczu mającej wejść w życie w miesiącu maju nowelizacji przepisów
związanych z publicznym obrotem papierami wartościowymi oraz obrotem giełdowym, przeprowadzenie procesu
pozyskania kapitału w drodze publicznej emisji akcji serii C, z wyłączeniem prawa poboru umożliwi Spółce
wprowadzenie jej akcji do notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych. Efektem przeprowadzenia otwartej
emisji publicznej będzie ponadto wzmocnienie pozycji Spółki poprzez pozyskanie inwestorów finansowych, co
w opinii Zarządu pozwoli na pozyskiwanie środków inwestycyjnych w dalszej przyszłości. Pozyskanie nowych
inwestorów, zwłaszcza inwestorów finansowych o wysokiej reputacji, przyczyni się do wzrostu wiarygodności wobec
partnerów handlowych i umożliwi dalszy dynamiczny rozwój. Zdaniem Zarządu wyłączenie prawa poboru dla
dotychczasowych akcjonariuszy służy Spółce, a tym samym jej akcjonariuszom. Zarząd zwraca uwagę, że
dotychczasowi akcjonariusze będą mogli uczestniczyć w podwyższeniu kapitału na warunkach określonych
w prospekcie emisyjnym akcji serii C. Cena emisyjna akcji serii C zostanie ustalona w oparciu o warunki rynkowe
panujące przed terminem publicznej subskrypcji akcji serii C i zgłoszony przez inwestorów popyt. '
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5. Załącznik nr 5 – Lista POK przyjmujących zapisy na Akcje Serii C
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

POK
BDM Bełchatów
BDM Białystok
BDM Bielsko–Biała
BDM Bydgoszcz
BDM Dębica
BDM Elbląg
BDM Gdańsk
BDM Gdynia
BDM Gorzów Wielkopolski
BDM Jelenia Góra
BDM Katowice
BDM Koszalin
BDM Kraków
BDM Kraków
BDM Kutno
BDM Legnica
BDM Lublin
BDM Łódź
BDM Olsztyn
BDM Opole
BDM Płock
BDM Poznań
BDM Puławy
BDM Racibórz
BDM Rybnik
BDM Rzeszów
BDM Słupsk
BDM Sosnowiec
BDM Suwałki
BDM Szczecin
BDM Toruń
BDM Wałbrzych
BDM Warszawa
BDM Warszawa
BDM Wrocław

ADRES POK
KOD
Wojska Polskiego 65
97–400
Rynek Kościuszki 16
15–426
11 Listopada 15
43–300
Gdańska 21
85–005
Piłsudskiego 2
39–200
Wiejska 3a
82–300
Okopowa 3
80–958
Wólta Radkego 53
81–354
Jagiełły 3
66–400
Bankowa 19
58–500
Chopina 1
40–093
Jana Pawła II 23/25
75–841
Wielopole 19/21
30–942
Lubicz 23
31–503
Pl. Wolności 8/9
99–300
Pl. Klasztorny 1
59–220
Krakowskie Przedmieście 14 20–002
Piotrkowska 173
90–447
Mickiewicza 21/23
10–508
Damrota 2a
45–952
Tumska 20a
09–400
Stary Rynek 44
61–772
Partyzantów 3
24–100
Pracy 21
47–400
J. F. Białych 3
44–200
Krzyżanowskiego 6
35–329
11 Listopada 2
76–200
Kilińskiego 20
41–200
Noniewicza 89
16–400
Matejki 22
70–530
Szeroka 16
87–100
Rynek 23
58–300
Puławska 15
02–515
Sienkiewicza 12/14
00–010
Rynek 33
50–102
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6. Załącznik nr 6 – Wzór deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji
Serii C w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
DEKLARACJA ZAINTERESOWANIA NABYCIEM
AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII C SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1,00 ZŁ KAŻDA W TRANSZY INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH
W RAMACH OFERTY PUBLICZNEJ
Charakter deklaracji:

£ Deklaracja składana po raz pierwszy*
£ Deklaracja składana po raz kolejny*

Celem niniejszej Deklaracji jest określenie wielkości popytu na emitowane przez Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) akcje zwykłe na
okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (dalej zwane „Akcjami”).
Niniejsza Deklaracja, w przypadku gdy oferowana w niej cena na Akcje będzie wyższa lub równa ustalonej przez Emitenta cenie emisyjnej Akcji Serii C, może stanowić
podstawę do skierowania przez Oferującego wezwania do opłacenia zapisu na Akcje.
Inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych zawartych w niniejszej Deklaracji, a w szczególności adresu do korespondencji i numeru faxu, na które
powinno być skierowane wezwanie do opłacenia zapisu na Akcje.
DANE O INWESTORZE
Nazwa osoby prawnej / imię, nazwisko osoby fizycznej
Siedziba osoby prawnej / Adres zamieszkania osoby fizycznej
(miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku)
REGON lub numer właściwego
Rejestru zagranicznego
/PESEL osoby fizycznej
Osoby upoważnione do składania
oświadczeń w imieniu
Inwestora (dane pełnomocnika)
Numer i seria dokumentu tożsamości
osoby/osób składających deklarację
oraz nr PESEL
Adres do korespondencji
Telefon
Faks
Ja niżej podpisany* / My niżej podpisani* w związku z emisją Akcji niniejszym oświadczam / my*, że zgłaszamy zamiar nabycia Akcji Serii C Spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
za pośrednictwem Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP S.A. („BDM”):
Liczba zamawianych Akcji Serii C:

.......................................
słownie:.........................................................................
.......................................
słownie:.........................................................................
.......................................
słownie:.........................................................................

Deklarowana cena
Wartość zamawianych Akcji Oferowanych

OŚWIADCZENIE INWESTORA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Ja niżej podpisany (a) / My niżej podpisani * w imieniu
.......................................................................................................
(imię nazwisko / nazwa Inwestora)

oświadczam (y), że zapozna (łam, łem, liśmy) * się z treścią Prospektu emisyjnego i Statutu Spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. i akceptuję (my) brzmienie Statutu
i warunki Publicznej Oferty Akcji określone w Prospekcie, zgadzam (y) się na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Serii C, niż objęte Deklaracją lub nie przydzielenie ich
w ogóle, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie.
Niniejsze zobowiązanie może być podpisane, w przypadku osób prawnych, wyłącznie przez osoby upoważnione do podpisywania w imieniu Inwestora, zgodnie ze Statutem
lub Umową spółki lub przez pełnomocnika upoważnionego do złożenia Deklaracji nabycia Akcji Serii C spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

........................................................
Data, podpis Inwestora
składającego deklarację

........................................................
Data przyjęcia, pieczęć domu maklerskiego
oraz podpis i pieczęć przyjmującego zamówienie

Dyspozycja deponowania
akcji zwykłych na okaziciela serii C Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
Proszę o zdeponowanie na rachunku papierów wartościowych
nr
prowadzonym przez:
(pełna nazwa prowadzącego ww. rachunek)

wszystkich nabytych przeze mnie Akcji Serii C w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

…………………………………

…………………………………

Data i podpis składającego dyspozycję

Data, pieczęć i podpis przyjmującego dyspozycję
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7. Załącznik nr 7 – Wzór deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji
Serii C w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
– formularz przeznaczony dla zarządzających
cudzym pakietem na zlecenie
DEKLARACJA ZAINTERESOWANIA NABYCIEM
AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII C SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1,00 ZŁ KAŻDA W TRANSZY
INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH RAMACH OFERTY PUBLICZNEJ
Charakter deklaracji:

£ Deklaracja składana po raz pierwszy*
£ Deklaracja składana po raz kolejny*

Celem niniejszej Deklaracji jest określenie wielkości popytu na emitowane przez Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) akcje zwykłe na
okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (dalej zwane „Akcjami”). Niniejsza Deklaracja, w przypadku gdy oferowana w niej cena na Akcje będzie wyższa lub równa
ustalonej przez Emitenta cenie emisyjnej Akcji Serii C, może stanowić podstawę do skierowania przez Oferującego wezwania do opłacenia zapisu na Akcje. Inwestor
ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych zawartych w niniejszej Deklaracji, a w szczególności adresu do korespondencji i numeru faxu, na które powinno być
skierowane wezwanie do opłacenia zapisu na Akcje.
DANE O INWESTORZE
Nazwa osoby prawnej / imię, nazwisko osoby fizycznej
Siedziba osoby prawnej / Adres zamieszkania osoby fizycznej
(miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku)
REGON lub numer właściwego
Rejestru zagranicznego
/PESEL osoby fizycznej
Osoby upoważnione do składania
oświadczeń w imieniu
Inwestora (dane pełnomocnika)
Numer i seria dokumentu tożsamości
osoby/osób składających deklarację
oraz nr PESEL
Adres do korespondencji
Telefon
Faks
Ja niżej podpisany* / My niżej podpisani* w związku z emisją Akcji niniejszym oświadczam / my*, że zgłaszamy zamiar nabycia Akcji Serii C Spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
za pośrednictwem Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP S.A. („BDM”):
Liczba zamawianych Akcji Serii C:
Deklarowana cena
Wartość zamawianych Akcji Oferowanych

.......................................
słownie:.........................................................................
.......................................
słownie:.........................................................................
.......................................
słownie:.........................................................................

OŚWIADCZENIE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ W IMIENIU KLIENTA
Ja niżej podpisany (a) / My niżej podpisani *
reprezentujący
.......................................................................................................................................
(nazwa Podmiotu)

oświadczamy, że jesteśmy należycie umocowani do dokonania niniejszej czynności w imieniu klientów wskazanych w liście stanowiącą załącznik do niniejszej Deklaracji.
Ponadto oświadczam (y), że zapozna (łam, łem, liśmy) * się z treścią Prospektu emisyjnego i Statutu Spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. i akceptuję (my) brzmienie
Statutu i warunki Publicznej Oferty Akcji określone w Prospekcie, zgadzam (y) się na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Serii C, niż objęte Deklaracją lub nie przydzielenie ich
w ogóle, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie.
Niniejsze zobowiązanie może być podpisane, w przypadku osób prawnych, wyłącznie przez osoby upoważnione do podpisywania w imieniu Inwestora, zgodnie ze Statutem
lub Umową spółki lub przez pełnomocnika upoważnionego do złożenia Deklaracji nabycia Akcji Serii C spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

........................................................
Data, podpis Inwestora
składającego deklarację

........................................................
Data przyjęcia, pieczęć domu maklerskiego
oraz podpis i pieczęć przyjmującego zamówienie

Dyspozycja deponowania
akcji zwykłych na okaziciela serii C Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
Działając w imieniu klientów wskazanych w liście stanowiącą załącznik do niniejszej Deklaracji proszę/prosimy* o przekazanie wszystkich nabytych Akcji Serii C na
rachunek papierów wartościowych
prowadzony przez:....................................................................................................................................
(pełna nazwa prowadzącego ww. rachunek)

Kod w KDPW S.A. podmiotu prowadzącego rachunek inwestycyjny:.....................................................
Nr rachunku inwestycyjnego (w przypadku posiadania jednego zbiorczego rachunku):..........................
...................................................................................................................................................................
pełny numer rachunku

…………………………………
Data i podpis składającego dyspozycję

…………………………………
Data, pieczęć i podpis przyjmującego dyspozycję
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8. Załącznik nr 8 – WZÓR OŚWIADCZENIA O ZAMIANIE
Oświadczenie o zamianie Obligacji serii A na okaziciela Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
zamiennych na Akcje zwykłe na okaziciela serii B Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
DANE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE
Nazwa osoby prawnej
/ imię, nazwisko osoby fizycznej
Siedziba osoby prawnej
/ Adres zamieszkania osoby fizycznej
(miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku)
REGON
lub numer właściwego Rejestru zagranicznego
/PESEL osoby fizycznej
Osoby upoważnione do składania oświadczenia
w imieniu Obligatariusza (dane pełnomocnika)
Numer i seria dokumentu tożsamości osoby
/osób składających oświadczenie oraz nr PESEL
Adres do korespondencji
Telefon
Faks

OBLIGACJE OBJETE OŚWIADCZENIEM:
1. Liczba Obligacji serii A....................................................
2. Cenę emisyjną Akcji Serii B: 2,67 zł
3. Numery Obligacji serii A:....................................................
DATA ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA
Dzień.............
Miesiąc...................... Rok..................
Ja, niżej podpisany posiadacz wyżej oznaczonych Obligacji zamiennych, niniejszym wyrażam wolę zamiany
(liczba).................................................. (słownie:.............................................................) Obligacji serii A
na............................ (słownie:..............................................................) sztuk Akcji zwykłych na okaziciela serii B, zgodnie z zasadami zamiany Obligacji na Akcje Serii B
określonymi w uchwale nr 1 z dnia 15 stycznia 2004 roku NWZA i przedstawionymi mi Propozycjami nabycia przedmiotowych Obligacji.
Oświadczam ponadto, iż znam i akceptuję treść Statutu Emitenta, zapoznałem (am) się treścią Prospektu emisyjnego Swissmed Centrum Zdrowia S.A. i akceptuję określone
tam warunki objęcia Akcji Serii B.
Niniejsze oświadczenie jest nieodwołalne.

________________________________
Data, imię i nazwisko oraz podpis
składającego oświadczenie o zamianie

__________________________________
Data, imię i nazwisko oraz podpis
przyjmującego oświadczenie o zamianie
____________________________________________
Nazwa i adres podmiotu uprawnionego do przyjmowania
oświadczeń o zamianie Obligacji na Akcje B

Dyspozycja deponowania
akcji zwykłych na okaziciela serii B Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
Proszę o zdeponowanie na rachunku papierów wartościowych nr: _______________________________
prowadzonym przez: ___________________________________________________________________
(pełna nazwa prowadzącego ww. rachunek)
na rzecz (właściciel rachunku): ___________________________________________________________
wskazanych w niniejszym oświadczeniu Akcji Serii B objętych w wyniku zamiany Obligacji serii A Swissmed Centrum Zdrowia.

_________________________________
Data i podpis składającego dyspozycję

__________________________
Data, pieczęć i podpis przyjmującego
dyspozycję
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9. Załącznik nr 9 – Definicje i objaśnienia skrótów
Akcje Oferowane, Akcje Serii C
Akcje Serii A
Akcje Serii B
BKCH
Cena Emisyjna

Cena Maksymalna
Deklaracje, Deklaracje zainteresowania nabyciem
Akcji Serii C, Deklaracje zainteresowania nabyciem
Dyspozycja deponowania akcji

EUR, EURO
Emitent, Spółka, Swissmed, Swissmed S.A.
GPW, Giełda
KDPW, KDPW S.A.
Komisja, KPWiG
Kodeks Cywilny, K. c.
Kodeks Spółek Handlowych, KSH, Ksh
KRS
Księga Popytu

MOŚZNiL
NWZ, NWZA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
NBP
NFZ
NHS
NZOZ dla Szkół Wyższych

Obligacje

Obligatariusz
OECD
Oferta Zamknięta
Oferujący, BDM PKO BP S.A., BDM

Oznacza akcje zwykłe na okaziciela serii C Emitenta
o wartości nominalnej 1,00 zł każda
Oznacza akcje zwykłe imienne serii A
o wartości nominalnej 1,00 zł każda
Oznacza akcje zwykłe na okaziciela serii B
Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł każda
Branżowa Kasa Chorych
Cena emisyjna akcji serii C, która zostanie ustalona przez
Zarząd Emitenta, w porozumieniu z Oferującym,
na podstawie wyników budowy Księgi Popytu oraz wielkości
zgłoszonego popytu na akcje serii C przez inwestorów
Górny limit Przedziału Cenowego; Cena, po której będą
subskrybowane akcje serii C w TID
Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Serii C
w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych składane w czasie
budowania Księgi Popytu
Dyspozycja zaksięgowania papierów wartościowych
na rachunku papierów wartościowych złożona przez
inwestora w momencie dokonywania zapisu na akcje serii C
Euro – jednostka monetarna Unii Europejskiej
Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
(Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek
handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)
Krajowy Rejestr Sądowy
Lista Inwestorów, którzy złożyli ważne Deklaracje zainteresowania
nabyciem Akcji Serii C w transzy Inwestorów Instytucjonalnych,
zawierająca liczbę akcji serii C, którą zainteresowani chcą
nabyć oraz proponowaną cenę z Przedziału Cenowego.
Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa, obecnie Ministerstwo Środowiska
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
Narodowy Bank Polski
Narodowy Fundusz Zdrowia
National Health System
Niezależny Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych
w Gdańsku, w ramach którego Emitent oferował wybrane
usługi medyczne w okresie od 6 czerwca 2001 r. do marca 2004 r.
9.500 obligacji Spółki serii A, wyemitowanych na podstawie
uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 15 stycznia 2004 r.,
o wartości nominalnej 1000 zł., zamiennych na Akcje Serii B
Posiadacz Obligacji na okaziciela serii A Spółki Swissmed
Centrum Zdrowia S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł każda
Organisation for Economic Co–operation and Development
– Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Oferta objęcia 3.553.000 akcji serii B w drodze zamiany Obligacji
Bankowy Dom Maklerski Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, podmiot oferujący
w niniejszym prospekcie
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Operator Infrastruktury

Operator Medyczny
Ordynacja podatkowa
PDA, Prawa Do Akcji

PKB
PLN, zł, złoty
Podmiot Dominujący
POK PKO BP S.A.
POZ
Prawo Bankowe
Prawo Dewizowe
Prawo o Publicznym Obrocie, Prawo o Publicznym
Obrocie Papierami Wartościowymi, Prawo o P. O. P. W.,
Ustawa
PRKCH
Prospekt, Prospekt Emisyjny

Przedział Cenowy

Publiczna Oferta Akcji,
Publiczna Oferta Otwarta, Oferta Otwarta
Rada Giełdy
Rada Nadzorcza, RN
Regulamin GPW, Regulamin Giełdy
Rozporządzenie o Prospekcie

Rozporządzenie o Raportach

RTG
Statut, Statut Emitenta
Szpital
TK
Transza Inwestorów Instytucjonalnych, TII

Transza Inwestorów Detalicznych, TID

Wydzielony w ramach struktur organizacyjnych Emitenta
oddział osoby prawnej prowadzący działalność polegającą
na budowie i eksploatacji obiektów związanych z ochroną
zdrowia.
prowadzi działalność w zakresie lecznictwa otwartego
i lecznictwa szpitalnego
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.)
Zbywalne prawo majątkowe, mające charakter papieru
wartościowego w rozumieniu art. 3 Ustawy Prawo o Publicznym
Obrocie Papierami Wartościowymi
Produkt Krajowy Brutto
Złoty – jednostka monetarna Rzeczpospolitej Polskiej
Oznacza Pana Bruno Hangartnera
Punkt Obsługi Klientów PKO B. P. S.A. wyznaczony dla
subskrypcji serii C
Podstawowa opieka zdrowotna
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
(tekst jednolity; Dz. U. z 2002, r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe
(Dz. U. Nr 141, poz. 1178)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym
obrocie papierami wartościowymi
(tekst jednolity; Dz. U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447)
Pomorska Regionalna Kasa Chorych
Niniejszy, jedynie prawnie wiążący dokument, sporządzony
zgodnie z Rozporządzeniem o Prospekcie, zawierający
informacje o Ofercie i Spółce
Przedział, w ramach którego przyjmowane będą deklaracje
zainteresowania nabyciem Akcji Serii C w Transzy
Inwestorów Instytucjonalnych
Oferta objęcia 3.553.000 sztuk akcji serii B i 3.500.000
akcji serii C
Oferta objęcia 3.500.000 sztuk akcji serii C
Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka
Akcyjna
Rada Nadzorcza Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października
2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim
powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót
prospektu (Dz. U. Nr 139, poz. 1568 z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października
2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
(Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)
rentgenografia
Statut Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Gdańsku
Szpital znajdujący się w posiadaniu Emitenta, zlokalizowany w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44.
tomografia komputerowa
Transza wydzielona w ramach publicznej subskrypcji
przeznaczona do zapisywania się na akcje serii C dla
Inwestorów składających zapisy powyżej 20.000 sztuk
Transza wydzielona w ramach publicznej subskrypcji
przeznaczona do zapisywania się na akcje serii C dla
Inwestorów składających zapisy od 1 akcji do 1.000.000 sztuk
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USG

Ultrasonografia, metoda diagnostyczna narządów
wewnętrznych za pomocą fal ultradźwiękowych
Ustawa o KRS
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 17, poz. 209
z późn. zm.)
Ustawa o Obligacjach
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001, Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.)
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 86, poz. 804, z późn. zm.)
Ustawa o Opłacie Skarbowej
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.)
Ustawa o podatku dochodowym od Osób Fizycznych Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
Ustawa o podatku dochodowym od Osób Prawnych Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)
Ustawa o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności
cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959, z późn. zm.).
Ustawa o Przeciwdziałaniu Praktykom Monopolistycznym Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319)
Ustawa o Rachunkowości
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst
jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)
Ustawa o Zastawie
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300)
VAT
Podatek od towarów i usług
WZ, WZA, Walne Zgromadzenie
Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
w Gdańsku
Zarząd, Zarząd Spółki
Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku
Zarząd Giełdy
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
ZOZ
Zakład Opieki Zdrowotnej
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Swissmed Centrum Zdrowia S.A. – Prospekt Emisyjny

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI
Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 5, 80-208 Gdańsk
www.swissmed.pl
Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest Bruno Hangartner posiadający 8 594 000 Akcji Serii A, co odpowiada 98,46% głosów
na Walnym Zgromadzeniu.
Na podstawie niniejszego Prospektu wprowadza się do publicznego obrotu:
8 728 000 akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 1 PLN każda,
do 3 553 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 PLN każda,
od 1 500 000 do 3 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 PLN każda.
Oferuje się w publicznym obrocie:
3 553 000 Akcji Serii B w ramach Oferty Zamkniętej skierowanej do posiadaczy Obligacji serii A,
3 500 000 Akcji Serii C w ramach Publicznej Oferty Otwartej.
Zgodnie z art. 65a Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi dopuszczenie do publicznego obrotu Akcji Serii C jest
równoznaczne z dopuszczeniem do publicznego obrotu Praw Do Akcji Serii C. Planuje się utworzenie nie więcej niż 3 500 000
Praw Do Akcji Serii C.

Na jednostkę
akcji
Razem akcje

Akcje Serii B
Cena
Prowizje
emisyjna
subemitenów
i inne koszty
2,67 zł
0,12 zł

Rzeczywiste
wpływy
Emitenta
2,55 zł

9 500 000 zł

9 080 000 zł

420 tys. zł

Akcje Serii C
Cena
Prowizje
subemitenów
emisyjna1)
i inne koszty
Na jednostkę • zł
0,28 zł
akcji
Razem akcje • zł
980 tys. zł
1)

Rzeczywiste
wpływy
Emitenta
• zł
• zł

Dane zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 80 Prawa
o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi w formie komunikatu
przesłanego do KPWiG, GPW i PAP.

Oferta Otwarta Akcji Serii C rozpocznie się 9 września 2004 roku a zakończy się 17 września 2004 roku. W ramach Oferty Otwartej
Emitent zaoferuje 3 500 000 Akcji Serii C. Zapisy na Akcje Serii C przyjmowane będą w dwóch Transzach: w Transzy Inwestorów
Detalicznych (TID – 1 200 000 Akcji) i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych (TII – 2 300 000 Akcji). Zapisy w TII poprzedzone zostaną
procedurą tworzenia Księgi Popytu (book-building), na podstawie której wyznaczona zostanie Cena Emisyjna Akcji Serii C. Deklaracje
zainteresowania nabyciem Akcji Serii C inwestorzy w ramach TII będą mogli składać w dniach od 9 do 13 września 2004 roku,
z zastrzeżeniem, że w dniu 13 września 2004 roku Deklaracje przyjmowane będą do godz. 14:00. Deklaracje mogą być składane na
minimum 20 000 i maksymalnie na 2 000 000 Akcji Serii C. Deklaracje zainteresowania nabyciem nie mają charakteru wiążącego dla
inwestora, dają natomiast prawo preferencji przy przydziale Akcji Serii C w TII. Na podstawie złożonych Deklaracji Oferujący do dnia
15 września 2004 roku skieruje do wybranych inwestorów zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje Serii C. Zapisy w TII inwestorzy
będą mogli złożyć w dniach 16-17 września 2004 r., zapisy powinny być składane na nie mniej niż 20 000 i nie więcej niż 2 000 000
Akcji Serii C. Zapisy w TII mogą również złożyć inwestorzy, którzy nie brali udziału w book-buildingu.
Zapisy w TID będą mogły być składane w terminie od 9 do13 września 2004 roku, na minimum 1 i maksymalnie 1 000 000 Akcji
Serii C. Inwestorzy składający zapis w TID składać będą zapisy po maksymalnej cenie z Przedziału Cenowego.
Zarząd Spółki dokona przydziału Akcji Serii C w obu transzach w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania
zapisów na Akcje Serii C w TII. Przydziału Akcji Serii C w TII Emitent dokona uznaniowo, z zachowaniem preferencji szczegółowo
opisanych w pkt 11.6.3 Rozdziału III Prospektu. Przydział Akcji Serii C w TID, w przypadku nadsubkrypcji, zostanie dokonany zgodnie
z zasadą proporcjonalnej redukcji. Emitent, w porozumieniu z Oferującym, w trakcie dokonywania przydziału Akcji Serii C, może
zdecydować o przesunięciu Akcji pomiędzy transzami, z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy liczba Akcji Serii C, na które złożono zapisy
w TID będzie większa niż 1 200 000 Akcji, to liczba Akcji Serii C w TID nie może zostać zmniejszona.
Szczegółowe zasady dystrybucji i przydziału Akcji Serii C oferowanych w Ofercie Otwartej zostały opisane w punkcie 11.6 Rozdziału III
Prospektu. Deklaracje zainteresowania nabyciem oraz zapisy na Akcje Serii C będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta
wskazanych w Załączniku nr 5.
Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji Serii B w ramach Oferty Zamkniętej są posiadacze Obligacji, realizujący przyznane im prawo
do zamiany Obligacji na Akcje Serii B. Spółka wyemitowała 9 500 Obligacji na okaziciela serii A zamiennych na Akcje Serii B,
o wartości nominalnej 1 000,00 złotych każda. Posiadacze Obligacji posiadają prawo do ich zamiany na Akcje Serii B w ten sposób,
że na każdą Obligację przypadać będą w wyniku zamiany 374 Akcje Serii B. Prawo do zamiany Obligacji na Akcje Serii B może zostać
zrealizowane nie później niż 18 stycznia 2009 r. Obligacje, które nie zostaną zamienione na Akcje Serii B zostaną wykupione przez
Spółkę w terminie do dnia 17 lutego 2009 r. poprzez zapłatę kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej Obligacji powiększonej
o premię w wysokości 16,5% wartości nominalnej Obligacji. Obligacje są oprocentowane. Stopa procentowa Obligacji jest stała
i wynosi 8,7% w stosunku rocznym. Odsetki są naliczane i wypłacane w okresach kwartalnych. Pierwszy Dzień Płatności odsetek
przypadł 17 maja 2004 r. Szczegółowy opis praw wynikających z Obligacji znajduje się w pkt 13 Rozdziału III Prospektu. Roszczenia
Obligatariuszy wynikające z Obligacji są zabezpieczone w drodze ustanowionego na rzecz Obligatariuszy zastawu rejestrowego na
stanowiącym własność Emitenta zbiorze rzeczy lub praw o zmiennym składzie stanowiącym całość gospodarczą. Podmiotem
udzielającym zabezpieczenia jest Emitent – Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 5.
Szczegółowy opis zastawu rejestrowego znajduje się w pkt 8.4 Rozdziału V Prospektu.
Szczegółowy opis zasad dystrybucji Akcji Serii B oraz opis Obligacji znajduje się w Rozdziale III Prospektu. Do dnia aktualizacji
Prospektu nie wpłynęło do Emitenta oświadczenie o zamianie Obligacji na Akcje Serii B.
Przeprowadzenie Publicznej Oferty Akcji Serii B i Akcji Serii C nie nastąpi w trybie wykonania umowy o subemisję usługową. Na dzień
aktualizacji Prospektu Emitent nie zawarł i nie zamierza zawrzeć umowy o subemisję inwestycyjną.

