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Gdańsk, dnia 11 października 2012 roku 

 

 

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 

ul. Wileńska 44 

80-215 Gdańsk 

 

Komisja Nadzoru Finansowego 

 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

Polska Agencja Prasowa S.A. 

 

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2012  

Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 11.10.2012 r. 

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje do 

publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 października 2012 roku.  

 

Poza rozpatrzeniem spraw o charakterze formalnym, o których mowa w punktach 1-5 

porządku obrad, który opublikowany został w raporcie bieżącym nr 23/2012 z dnia 10 

września 2012 roku, NWZ podjęło następującą uchwałę: 

 

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed 

Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 11 października 2012 roku w 

sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz LUX MED 

Diagnostyka Sp. z o.o. 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 

działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 

10) Statutu Spółki postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Swissmed Centrum 

Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz LUX MED Diagnostyka Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci 

Pracowni Diagnostyki Obrazowej zlokalizowanej w Szpitalu Swissmed w Gdańsku 

przy ul. Wileńskiej 44, stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i 

funkcjonalnie w przedsiębiorstwie Spółki zespół składników materialnych i 

niematerialnych, w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, przeznaczonych do 

świadczenia usług z zakresu diagnostyki obrazowej. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 

upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków i zasad zbycia na 

rzecz LUX MED Diagnostyka Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
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Spółki w postaci Pracowni Diagnostyki Obrazowej, w tym do ustalenia ceny zbycia, 

terminu oraz treści umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz 

dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zbycia 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 

57,02% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów. 

„Za” oddano 34.890.846 głosów. 

„Przeciw” oddano: 0 głosów. 

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0 

Sprzeciwów nie zgłoszono. 

 

Podpis: Roman Walasiński 

 

 

Prezes Zarządu 

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 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.) 

 


