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RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2011 
Wpis zastawu rejestrowego na udziałach spółki zależnej. 
 
Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku (Emitent) informuje o 

doręczeniu w dniu dzisiejszym, tj. 21 marca 2011 roku, postanowienia Sądu Rejonowego 

Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział X Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 15 marca 

2011 r. o wpisie do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na udziałach Swissmed 

Development Sp. z o.o. – spółki zależnej Emitenta. 

 

Podstawą wpisu zastawu rejestrowego jest umowa o ustanowieniu zastawu rejestrowego 

zawarta przez Emitenta z PKO BP S.A., o której zawarciu Emitent informował w raporcie 

bieżącym nr 9/2011 z dnia 07 marca 2011 roku.  

 

Na mocy w/w umowy oraz postanowienia sądu rejestrowego został ustanowiony na rzecz 

PKO BP S.A. zastaw na stanowiących własność Emitenta 16.740 udziałach Swissmed 

Development Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.000 zł każdy udział. Ustanowiony zastaw 

rejestrowy zabezpiecza kredyt inwestycyjny w kwocie 27.000.000,00 zł udzielony Swissmed 

Development Sp. z o.o. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 32.400.000,00 zł, w tym: 

odsetki od kredytu, roszczenia uboczne oraz koszty zaspokojenia PKO BP S.A. Wartość 

ewidencyjna zastawionych udziałów w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 16.766.067 

zł. 

 

Zastaw rejestrowy obciąża udziały do czasu całkowitej spłaty wierzytelności PKO BP S.A. 

wynikających z umowy kredytu inwestycyjnego udzielonego Swissmed Development Sp. z 

o.o., o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2011 z dnia 11 lutego 

2011 roku. 

 

Kryterium pozwalającym uznać aktywa będące przedmiotem zastawu rejestrowego za aktywa 

o znacznej wartości jest wartość obciążonych udziałów, przekraczająca 10% kapitałów 

własnych Emitenta.  

 

PODPIS:  Roman Walasiński 

 

Prezes Zarządu 

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 

2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744 z póź. zm.). 


