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RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2013  

Zawarcie przez spółkę zależną Swissmed Development Sp. z o.o. umowy o przelew części 

wierzytelności z umowy najmu Szpitala Swissmed Warszawa 

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 

dzisiejszym, powziął wiadomość, o zawarciu przez spółkę zależną Swissmed Development Sp. z 

o.o. z siedzibą w Gdańsku (zwana dalej „Kredytobiorcą” lub „Zbywcą”) z Powszechną Kasą 

Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej 

„Kredytodawcą” lub „PKO BP”) umowy o przelew wierzytelności z dnia 29 lipca 2013 roku 

(zwaną dalej „Umową”) w celu zabezpieczenia wierzytelności PKO BP z tytułu kredytu 

inwestycyjnego udzielonego Kredytobiorcy w kwocie 28.680.000,00 zł, na podstawie umowy 

kredytu, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2011 z dnia 11 lutego 

2011 r. Na mocy Umowy Zbywca, w celu zabezpieczenia wierzytelności Kredytodawcy 

wynikającej z w/w kredytu inwestycyjnego, przelał na rzecz PKO BP wierzytelność jaka 

przysługuje Zbywcy w stosunku do najemcy Szpitala Swissmed Warszawa, z tytułu umowy 

najmu Szpitala Swissmed Warszawa z dnia 04 lipca 2012 r., o której zawarciu Emitent 

informował w raporcie bieżącym nr 15/2012 z dnia 04 lipca 2012 r., w kwocie równej wysokości 

raty kredytu inwestycyjnego – płatnej w okresach miesięcznych. Z uwagi, że w/w umowa najmu 

została zawarta na okres 10 lat, Emitent wskazuje, że wartość scedowanej wierzytelności w 

odniesieniu do 10 letniego okresu obowiązywania umowy wynosi szacunkowo 25.648.238,71 zł 

netto.     

 

Kryterium pozwalającym uznać Umowę 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 z późn. zm.) 


