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RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2010  

Zakończenie subskrypcji akcji serii I 

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące przeprowadzonej  
subskrypcji akcji serii I: 
  

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii I: 
   a) data rozpoczęcia subskrypcji: 02 kwiecień 2010 roku 
   b) data zakończenia subskrypcji: 05 maj 2010 roku 
 

2. Przydział akcji serii I nastąpił w dniu 06 maja 2010 roku. 
  
3. Liczba akcji serii I objętych subskrypcją: 9.000.000 akcji. 

 
4. Stopa redukcji: 0% 

 
5. Liczba akcji serii I, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 9.000.000 akcji. 

 
6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 

9.000.000 akcji. 
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7. Cena, po jakiej akcje serii I były nabywane (obejmowane): 1,86 zł (jeden złoty 
osiemdziesiąt sześć groszy) za jedną akcję. 

 
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii I objęte subskrypcją: 9. 

 
9. Liczba osób, którym przydzielono akcje serii I w ramach przeprowadzonej 

subskrypcji: 9. 
 

10. Ze względu na charakter emisji oraz podwyższenia kapitału zakładowego, Emitent nie 
zawierał umów o subemisję. 

 
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby oferowanych 

akcji serii I i ceny emisyjnej: 16.740.000,00 zł. 
 

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze 
wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: 

      a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 65.978,60 zł 
      b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0 zł 
      c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 

5.000,00 zł 
      d) promocja oferty: 1.785,22 zł 

 
Rozliczenie szacunkowych kosztów emisji akcji serii I w księgach rachunkowych 
odbędzie się poprzez pomniejszenie kapitału zapasowego utworzonego z nadwyżki 
powstałej w wyniku objęcia akcji po cenie emisyjnej wyższej od ich wartości 
nominalnej. Koszty te zostaną uwzględnione w sprawozdaniu finansowym w kapitale 
zapasowym. 
 

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii I wyniósł: 
0,00808 zł. 

 
 
Podpis: Roman Walasiński 

 
 
Prezes Zarządu 

 
 
Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), 
 


