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RAPORT BIEŻĄCY NR 25/2010 
Zmiana posiadanego przez Prokom Investment S.A. udziału w kapitale zakładowym i ogólnej 

liczbie głosów  
 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka) informuje o otrzymaniu 

od Prokom Investment S.A. z siedzibą w Gdyni („Prokom”) oraz Pana Ryszarda Krauze 

zawiadomień złożonych na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych o zmniejszeniu posiadanego przez Prokom procentowego udziału w kapitale 

zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Swissmed Centrum Zdrowia S.A. poniżej 5%. 

Powyższa zmiana została spowodowana zarejestrowaniem w dniu 11 czerwca 2010 roku w 

Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) 583.400 akcji zwykłych na 

okaziciela serii H Spółki oraz 9.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki 

wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Przed 

zajściem powyższego zdarzenia Prokom posiadał w kapitale zakładowym Spółki 2.800.000 akcji, 

uprawniających do 2.800.000 głosów, co stanowiło 5,44% w kapitale zakładowym Spółki i 5,44% 

w ogólnej liczbie głosów. W rezultacie zarejestrowania przez KDPW łącznie 9.583.400 akcji 

zwykłych na okaziciela serii H i serii I Spółki, Prokom posiada w kapitale zakładowym Emitenta 

2.800.000 akcji, uprawniających do 2.800.000 głosów, co stanowi 4,59% w kapitale zakładowym 

Emitenta i 4,59% w ogólnej liczbie głosów. Pan Ryszard Krauze poinformował również, że przed 

rejestracją w KDPW w/w akcji, jak i po ich zarejestrowaniu nie posiadał i nie posiada 

bezpośrednio w kapitale zakładowym akcji Spółki.  
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Podstawa prawna: art. 70 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.05 Nr 184 poz. 1539). 

 

 


