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RAPORT BIEŻĄCY NR 27/2011  

Umowa pożyczki i zastawu rejestrowego na urządzeniach medycznych - wyposażenie 

szpitala w Warszawie  

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 

dzisiejszym, tj. 19.08.2011 r., doręczona została Emitentowi umowa pożyczki nr 33946 z dnia 

11.08.2011 r. zawarta pomiędzy Emitentem („Pożyczkobiorca”), a SG Equipment Leasing 

Polska Sp. z o.o. w Warszawie („Pożyczkodawca”), na mocy której Pożyczkodawca udzielił 

Pożyczkobiorcy pożyczkę w kwocie 10.240.497,88 zł na okres 84 rat miesięcznych („Umowa 

Pożyczki”). Kwota pożyczki zostanie przeznaczona na sfinansowanie zakupu sprzętu 

medycznego stanowiącego przedmiot umowy sprzedaży z dnia 07.10.2010 r. zawartej 

pomiędzy Emitentem a GE Medical System Polska Sp. z o.o. w Warszawie, o której mowa w 

raporcie bieżącym nr 34/2010 z dnia 07.10.2010 r. („Umowa Sprzedaży”) oraz niezbędnego 

oprogramowania komputerowego do tych urządzeń. Zakupione na podstawie Umowy 

Sprzedaży urządzenia medyczne będą stanowiły wyposażenie nowego szpitala Swissmed w 

Warszawie. Warunkiem wejścia w życie Umowy Pożyczki jest m.in. podpisanie przez 

Pożyczkobiorcę i dostarczenie Pożyczkodawcy umowy zastawu rejestrowego obejmującego 

sprzęt medyczny stanowiący przedmiot Umowy Sprzedaży, przedłożenie należycie 

podpisanego przez Pożyczkobiorcę weksla in blanco, zawarcie przez Pożyczkobiorcę umowy 

cesji praw z umów ubezpieczenia dotyczących zakupionego sprzętu medycznego. Emitent 

informuje, że wszystkie warunki niezbędne do wejścia w życie Umowy Pożyczki zostały 

spełnione. Pożyczka oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej 

sumę stawki WIBOR 1M oraz marży Pożyczkodawcy, która nie odbiega od warunków 

rynkowych. Umowa Pożyczki została zawarta na czas spłaty pożyczki wraz z odsetkami. 

Emitent jednocześnie informuje, iż na zakupiony na podstawie Umowy Sprzedaży sprzęt 

medyczny uzyskał rabat, co obniżyło wartość brutto zakupionych urządzeń medycznych do 

kwoty 10.063.845,49 zł brutto – zgodnie z aneksem z dnia 30.06.2011 r. do Umowy 

Sprzedaży – a tym samym obniżyło kwotę pożyczki, którą Emitent obowiązany był uzyskać 

na podstawie Umowy Sprzedaży.  

 

W dniu dzisiejszym Emitentowi została doręczona również umowa o ustanowieniu zastawu 

rejestrowego z dnia 11.08.2011 r. zawarta pomiędzy Emitentem („Zastawca”), a SG 



Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. w Warszawie („SGEL”) w celu zabezpieczenia roszczeń 

Pożyczkodawcy wynikających z Umowy Pożyczki. Zgodnie z umową zastawu rejestrowego 

na zabezpieczenie zapłaty przez Zastawcę na rzecz SGEL kwoty w wysokości 14.000.000,00 

zł stanowiącej najwyższą sumę zabezpieczenia, na która składa się wierzytelność polegająca 

na zapłacie przez Zastawcę rat określonych w Umowie Pożyczki, wynikające z niej odsetki 

oraz ewentualne koszty windykacji, Zastawca ustanawia na rzecz SGEL zastaw rejestrowy na 

rzeczy ruchomej stanowiącej sprzęt medyczny będący przedmiot Umowy Sprzedaży, tj. 

rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, dwa aparaty USG oraz dwa Ultrasonografy, 

a SGEL zastaw przyjmuje. SGEL zezwolił Zastawcy na używanie przedmiotu zastawu do 

czasu całkowitej spłaty wierzytelności SGEL. W przypadku braku spłaty całości lub części 

wierzytelności w terminie wymagalności, zaspokojenie SGEL może nastąpić: (1) przez 

przejęcie przedmiotów zastawu na własność, (2) przez sprzedaż przedmiotu zastawu w drodze 

przetargu publicznego, który prowadzi komornik rewiru właściwego dla siedziby SGEL, (3) 

w trybie sądowego postępowania egzekucyjnego. Zastaw rejestrowy ustanowiony na 

podstawie umowy zastawu rejestrowego wygasa z chwilą całkowitej spłaty wierzytelności 

SGEL.  

 

Kryterium pozwalającym uznać każdą z w/w umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu 

umowy, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta. 

  

 

PODPIS:      Roman  Walasiński  

                     

 

Prezes Zarządu 

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 

2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

 


