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RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2012  

Zawarcie umowy najmu Szpitala Swissmed Warszawa 

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym, tj. 

04.07.2012 r. pomiędzy spółką zależną Swissmed Development Sp. z o.o. („Wynajmujący”), 

a Panem Maciejem Sadowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAGODENT („Najemca”) Umowy Najmu, której 

przedmiotem jest lokal niemieszkalny położony w Warszawie przy ul. Świętego Wincentego 

103 o łącznej powierzchni użytkowej 4.454,18 m
2
 („Szpital Swissmed Warszawa”). Zawarcie 

Umowy Najmu nastąpiło w wyniku realizacji postanowień listu intencyjnego, o którym 

Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2012 z dnia 08.06.2012 r. Na mocy Umowy 

Najmu Wynajmujący z dniem 01.09.2012 r. oddał Najemcy w najem Szpital Swissmed 

Warszawa. Za używanie przedmiotu najmu, Najemca będzie płacić Wynajmującemu w 

okresach miesięcznych czynsz najmu na warunkach rynkowych. Umowa Najmu zawarta 

została na okres 10 lat. Szacunkowa wartość Umowy Najmu obejmująca cały okres jej 

obowiązywania wynosi ok. 35.000.000,00 zł netto. W zakresie kar umownych Umowa Najmu 

przewiduje, że za każdy dzień opóźnienia w zwrocie Wynajmującemu przedmiotu najmu, po 

rozwiązaniu Umowy Najmu, powyżej okresu 30 dni, Najemca zobowiązuje się zapłacić na 

rzecz Wynajmującego karę umowną w wysokości 4% miesięcznej stawki Czynszu Najmu. 

Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na 

zasadach ogólnych w przypadku gdyby wysokość poniesionej szkody z tytułu opóźnienia w 

przekazaniu przedmiotu najmu przekraczała wysokość naliczonej kary umownej. 

Postanowienia Umowy Najmu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla 

danego typu umowy. Kryterium pozwalającym uznać Umowę Najmu 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 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). 


