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RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2012 

List intencyjny – działalność medyczna w Szpitalu Swissmed Warszawa 

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Wynajmujący1”) 

informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym, tj. 08.06.2012 r. pomiędzy Emitentem, spółką zależną 

Swissmed Development Sp. z o.o. w Gdańsku („Development”, „Wynajmujący2”) oraz Panem 

Maciejem Sadowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej „MAGODENT” („MS”, „Najemca”) trójstronnego listu intencyjnego w 

przedmiocie podjęcia przez strony długotrwałej współpracy, która w pierwszym etapie polegać 

będzie na oddaniu przez Development dla MS w najem lokalu niemieszkalnego położonego w 

Warszawie przy ul. Świętego Wincentego 103, o łącznej powierzchni użytkowej 4.454,18 m2 

składającego się z trzech kondygnacji nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej („Szpital 

Swissmed Warszawa”) oraz oddaniu przez Emitenta dla MS w najem sprzętu medycznego i 

pozostałego wyposażenia Szpitala Swissmed Warszawa w celu prowadzenia w nim działalności 

medycznej („List Intencyjny”). Emitent wyjaśnia, że MS jest przedsiębiorcą prowadzącym od 10 lat 

działalność medyczną i posiada ugruntowaną pozycję na rynku medycznym w szczególności w 

zakresie onkologii, kardiologii inwazyjnej i diagnostyki obrazowej. 

Kolejnym etapem wzajemnej współpracy stron jest zarejestrowanie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, która będzie prowadzić działalność medyczną w Szpitalu Swissmed Warszawa 

(„Spółka z o.o.”), a następnie zawarcie pomiędzy tą Spółką z o.o., a Development umowy zamiany 

udziałów na następujących warunkach: 34% udziałów Spółki z o.o. w zamian za 66% udziałów 

Development – bez dopłat. Intencją stron jest, aby Spółka z o.o. stała się najemcą Szpitala Swissmed 

Warszawa wraz z wyposażeniem. Umowy najmu mają zostać zawarte na okres nie krótszy niż 10 lat. 

 

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. 


