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RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2011  
Ustanowienie zabezpieczeń – kredyt Swissmed Development Sp. z o.o. na finansowanie 

szpitala Swissmed w Warszawie 

 

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

umowami kredytowymi zawartymi pomiędzy spółką zależną Swissmed Development Sp. z 

o.o. („Kredytobiorca”) a bankiem PKO BP S.A. („Kredytodawca”), o których zawarciu 

Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku, w dniu 

dzisiejszym, tj. 07 marca 2011 roku Swissmed Centrum Zdrowia S.A.: 

 

a) poręczył dwa weksle in blanco wystawione przez Swissmed Development Sp. z o.o. 

stanowiące zabezpieczenie dla spłaty kredytu inwestycyjnego w kwocie 

27.000.000,00 zł oraz kredytu obrotowego w kwocie 6.300.000,00 zł. Powyżej 

opisane poręczenia wekslowe udzielone zostały Kredytobiorcy w całym okresie 

kredytowania. Za udzielenie poręczeń wekslowych Emitent nie otrzymał żadnego 

wynagrodzenia. Kredytobiorca jest spółką zależną wchodzącą w skład grupy 

kapitałowej Swissmed, w której Emitent posiada 100% udziałów oraz 100% głosów 

na Zgromadzeniu Wspólników; 

b) zawarł z PKO BP S.A. umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach 

Swissmed Development Sp. z o.o. w celu zabezpieczenia wierzytelności 

Kredytodawcy z tytułu kredytu inwestycyjnego udzielonego Kredytobiorcy w kwocie 

27.000.000,00 zł. Na mocy w/w umowy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 

(„Zastawca”) ustanowił na rzecz PKO BP S.A. zastaw na stanowiących własność 

Zastawcy 16.740 udziałach Swissmed Development Sp. z o.o., o wartości nominalnej 

1.000 zł każdy udział. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 32.400.000,00 zł, w 

tym: odsetki od kredytu, roszczenia uboczne, koszty zaspokojenia PKO BP S.A.  

W okresie obowiązywania umowy zastawu:  

• prawa korporacyjne (w tym prawo głosu na zgromadzeniu wspólników) będzie 

wykonywać Zastawca,  

• pożytki z zastawionych udziałów pozostają do dyspozycji Zastawcy,  

• zastawem rejestrowym objęte musi być 100% udziałów spółki Swissmed 

Development Sp. z o.o. 
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Zastaw rejestrowy obciąża udziały do czasu całkowitej spłaty wierzytelności PKO BP 

S.A. z tytułu kredytu inwestycyjnego udzielonego Swissmed Development Sp. z o.o. 

 

Kryterium pozwalającym uznać umowę zastawu rejestrowego za znaczącą jest wartość 

przedmiotu umowy, przekraczająca 10% kapitałów własnych. O zarejestrowaniu przez sąd 

rejestrowy zastawu na udziałach spółki zależnej Swissmed Development Sp. z o.o. emitent 

poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.  

 

Podpis: Roman Walasiński 

 

 

Prezes Zarządu 

 

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 i 7 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 z 

póź. zm.) 

 


