Uchwała Nr 302/10
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 31 maja 2010 r.

§1
1. Na podstawie § 40 ust. 2, 3 i 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych S.A., po rozpatrzeniu wniosku spółki SWISSMED CENTRUM
ZDROWIA S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w Krajowym
Depozycie Papierów Wartościowych do 9.583.400 (dziewięć milionów pięćset
osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela spółki SWISSMED
CENTRUM ZDROWIA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym:
1/ do 583.400 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta) akcji serii H,
emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki
z dnia 22 maja 2009 r.,
2/ do 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji serii I, emitowanych w ramach
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 29 stycznia 2010 r.,
oraz oznaczyć je kodem PLSWMED00013, pod warunkiem podjęcia przez spółkę
prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym
samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje tej spółki
oznaczone kodem PLSWMED00013, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Rejestrowanie wskazanych z ust. 1 akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz serii I
spółki SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych będzie następować każdorazowo w terminie trzech dni od dnia złożenia
przez spółkę SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. w Krajowym Depozycie aneksu do
listu księgowego sporządzonego dla tych akcji oraz dokumentu potwierdzającego
podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji, o której mowa w ust. 1,
nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do
obrotu na tym rynku.
§2
Informacje o zarejestrowaniu pod kodem PLSWMED00013 akcji, o których mowa w § 1
ust. 1, oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem będą każdorazowo przekazywane
w formie komunikatów Krajowego Depozytu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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