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RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2013
Umowa przeniesienia ZCP
Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Wspólnik”, „Emitent”)
informuje, iż po wyrażeniu przez NWZ Wspólnika zgody na zbycie zorganizowanej części
przedsiębiorstwa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2013 z dnia 23
maja 2013 r. „Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 23.05.2013 r.”, w dniu 29 maja
2013 roku zawarta została pomiędzy Wspólnikiem, a spółką zależną Swissmed Vascular sp. z
o.o. („Vascular”) warunkowa umowa przeniesienia ZCP z dnia 27 maja 2013 r. („Umowa”) w
celu pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Vascular. Na mocy Umowy
Wspólnik - z zastrzeżeniem ziszczenia się warunku zawieszającego w postaci wyrażenia
przez Dyrektora POW NFZ zgody na przeniesienie na Vascular praw i obowiązków z
poszczególnych zakresów umów o świadczenie opieki zdrowotnej zawartych pomiędzy POW
NFZ, a Emitentem - przenosi na Vascular ogół składników materialnych oraz niematerialnych
w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu Cywilnego przeznaczonych do prowadzenia Działalności
Biznesu, obejmujących w szczególności składniki wymienione w załącznikach do Umowy.
Działalność Biznesu oznacza działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń
zdrowotnych z dziedziny kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej, anestezjologii i
intensywnej terapii oraz izby przyjęć, w ramach: a) oddziałów: kardiologicznego,
kardiochirurgicznego, chirurgii naczyniowej, anestezjologii i intensywnej terapii, b) poradni
chirurgii naczyniowej, c) izby przyjęć, zlokalizowanych w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44
oraz d) poradni kardiologicznej zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, w
tym na podstawie umów zawartych przez Emitenta z NFZ, tj.: umowy nr
11/000102/SZP/11/13 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne z
28.12.2012 r. oraz umowy nr 11/000102/AOS/10/13 o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna z 28.12.2012 r. z następujących zakresów
(oznaczenie
kodami):
03.4100.030.02-1,
03.4100.130.02-1,
03.4100.330.02-1,
03.4260.040.02-1, 03.4530.030.02-1, 03.4530.130.02-1, 03.4560.030.02-1, 03.4900.008.03-1,

02.1100.001.02-1, 02.1120.001.02-2. Wartość części w/w Kontraktów z NFZ podlegających
przeniesieniu na Vascular wynosi 7.953.555,08 zł.
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