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RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2009  
Umowy objęcia akcji Spółki serii G 

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

24 lutego 2009 roku zawarte zostały dwie umowy objęcia akcji serii G. Pierwsza umowa 

zawarta została z dotychczasowym akcjonariuszem Spółki, Panem Bruno Hangartnerem, 

natomiast druga umowa z TF Holding AG spółką akcyjną prawa szwajcarskiego z siedzibą w 

Bernie, Szwajcaria. Zawarcie umów objęcia akcji nastąpiło w ramach prowadzonej przez 

Emitenta, na podstawie uchwały Zarządu z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (raport bieżący nr 7/2009 z dnia 

20 lutego 2009 roku), subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranych podmiotów. 

 

Na podstawie umowy objęcia akcji, Pan Bruno Hangartner objął 836.924 (osiemset 

trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii G, 

po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję. Akcje objęte zostały 

wkładem pieniężnym w wysokości 836.924,00 zł (osiemset trzydzieści sześć tysięcy 

dziewięćset dwadzieścia cztery złote) w drodze umownego potrącenia wzajemnych 

wierzytelności pieniężnych na podstawie umowy zawartej w dniu dzisiejszym, tj. 24 lutego 

2009 roku. Zgodnie z w/w umową Pan Bruno Hangartner wyraził wolę dokonania opłacenia 

zapisu na 836.924 sztuk akcji serii G w kwocie 836.924,00 zł w drodze wzajemnego 

potrącenia swoich bezspornych i wymagalnych wierzytelności pieniężnych wobec Spółki, a 

wynikających z umowy pożyczki z dnia 04 września 2006 roku, z wierzytelnością Spółki 

względem niego z tytułu opłacenia zapisu na akcje serii G. Strony ustaliły, iż wzajemne 

potrącenie wierzytelności zostanie dokonane z chwilą przydziału akcji serii G. 

 

Na podstawie umowy objęcia akcji, TF Holding AG z siedzibą w Bernie objęła 3.012.071 

(trzy miliony dwanaście tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G, 

po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję. Akcje objęte zostały 

wkładem pieniężnym w wysokości 3.012.071,00 zł (trzy miliony dwanaście tysięcy 

siedemdziesiąt jeden złotych) w drodze umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności 

pieniężnych. Zgodnie z zawartą w dniu dzisiejszym, tj. 24 lutego 2009 roku umową 

wzajemnego potrącenia wierzytelności, TF Holding AG wyraziła wolę dokonania opłacenia 

zapisu na 3.012.071 sztuk akcji serii G w kwocie 3.012.071,00 zł w drodze wzajemnego 

potrącenia swoich bezspornych i wymagalnych wierzytelności pieniężnych wobec Spółki, 



powstałych z tytułu "zwrotnych dopłat do kapitału" udzielonych Spółce w latach 1997 i 2001, 

które prezentowane były dotychczas w sprawozdaniach finansowych Spółki w kapitałach 

własnych pasywów bilansu, pod pozycją 1.2. "dopłaty akcjonariuszy/wspólników" z 

wierzytelnością Spółki względem TF Holding AG z tytułu opłacenia zapisu na akcje serii G. 

Strony ustaliły, iż wzajemne potrącenie wierzytelności zostanie dokonane z chwilą przydziału 

akcji serii G. 

 

Podpis: Roman Walasiński 

 

 

Prezes Zarządu 

 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z póź. zm.) 


