Szanowni Akcjonariusze,
Rok rozliczeniowy 2015/2016 był dla Swissmedu okresem wytężonej pracy i intensywnych działań
wynikających z podjętej wcześniej nowej strategii Grupy. Dzięki zaangażowaniu kadry zarządzającej i
pracowników na wszystkich szczeblach we wszystkich spółkach należących do Grupy Kapitałowej
Swissmed udało się w znacznym stopniu przybliżyć do celów postawionych w założeniach nowej
strategii.
Początek roku rozliczeniowego to gorący okres przygotowań do przetargu ogłoszonego przez Gminę
Miasta Gdańska na oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,7 ha położonej
przy ulicy Wileńskiej 46 w Gdańsku w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitala Swissmed. Przetarg dotyczył
realizacji inwestycji w zakresie domu pomocy społecznej, centrum rehabilitacyjno-pobytowego,
zakładu

opiekuńczo-leczniczego,

oddziału

szpitalnego

zabezpieczającego

kompleks

usług

rehabilitacyjno-pobytowych, poradni podstawowej opieki zdrowotnej ukierunkowanej na opiekę
geriatryczną i rehabilitację oraz przedszkola z oddziałem sprofilowanym na rehabilitację dzieci.
Przygotowana koncepcja merytoryczna oraz architektoniczna spotkała się z uznaniem władz gminnych
i we wrześniu 2015 roku została podpisana umowa na użytkowanie wspomnianej nieruchomości
gruntowej.
Od momentu wygrania przetargu rozpoczęły się intensywne prace projektowe wspomagane przez
liczne spotkania ze specjalistami oraz rozmowy z potencjalnymi partnerami i instytucjami finansowymi.
Nowe Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne będzie pierwszym tego typu ośrodkiem na Pomorzu
łączącym funkcje lecznicze i profilaktyczne, opiekuńcze, paliatywne, rehabilitacyjne, rekreacyjne i
mieszkaniowe. W pierwszym etapie powstaną miejsca dla około 120 pensjonariuszy wymagających
rehabilitacji i całodobowej opieki. Połączenie nowoczesnej infrastruktury i blisko dwudziestoletniego
doświadczenia

spółki na rynku usług medycznych wsparte zespołem sprawdzonych lekarzy,

rehabilitantów, pielęgniarek i opiekunów będzie gwarancją powodzenia tego przedsięwzięcia.
Ponadto, w minionym roku w ramach porządkowania struktury organizacyjnej grupy kapitałowej
Swissmed dokonaliśmy transakcji sprzedaży szpitala w Warszawie przy ul. Św. Wincentego. Pozyskane
w ten sposób środki w części zostaną wykorzystane jako wkład własny w przyszłą inwestycję w nowe
Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań. W
ramach tych samych działań porządkujących została podjęta decyzja o połączeniu spółek Swissmed
Centrum Zdrowia S.A. oraz Swissmed Development Sp. z .o.o.
Pod koniec ubiegłego roku rozliczeniowego oddaliśmy do użytku nowy blok operacyjny z oddziałem
zabiegowym przeznaczonym głównie do obsługi pacjenta prywatnego. W wyniku tego kroku bieżący
rok 2015/2016 odnotował znaczący wzrost w liczbie procedur wykonanych dla klientów prywatnych, co
w połączeniu z rozwijaniem bazy pacjentów ambulatoryjnych stanowić będzie podstawę rozwoju
organicznego spółki oraz silny fundament pod planowaną inwestycję.
Działalność spółek Grupy Kapitałowej Swissmed w mijającym roku rozliczeniowym ukierunkowana była
na realizację strategii i nowej misji przyjętej w latach poprzednich, przy jednoczesnej poprawie
efektywności prowadzonej działalności. Podjęte przez nas działania ukierunkowane były na budowaniu
wartości dla akcjonariuszy naszych spółek.
Pragnę podziękować Państwu za okazane zaufanie i zapewnić o kontynuowaniu dalszych wysiłków na
rzecz rozwoju prowadzonych przeze mnie spółek.
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