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Treść  raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress S.A. („Fundusz”) informuje, że na podstawie transakcji 

nabycia udziałów z dnia 8 listopada 2007 r., zawartych ze spółkami Novakonstelacja Limited i Superkonstelacja 

Limited, Fundusz nabył 4.269 udziałów o łącznej wartości nominalnej 426.900 złotych, reprezentujących 100% w 

kapitale zakładowym oraz taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników spółki pod firmą 

Scanmed Centrum Diagnostyczno – Lecznicze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 

(„Scanmed”), za łączną kwotę 32.000.000 złotych.

Scanmed jest spółką dominująca w grupie kapitałowej Grupy Scanmed, która jest największym zespołem 

placówek medycznych w południowej Polsce i należy do dziesiątki największych placówek tego rodzaju w kraju. 

Oferuje kompleksową opiekę medyczną dla różnych środowisk w szerokim zakresie usług. Działa zarówno w 

oparciu o Narodowy Fundusz Zdrowia, abonamenty przedsiębiorstw, oraz płatności prywatne. 

Obecnie w skład Grupy Scanmed wchodzi m.in. 16 przychodni oraz nowoczesne centrum diagnostyki obrazowej. 

W 2008 roku Grupa Scanmed uruchomi działalność szpitalną (Szpital Św. Rafała) w wykończonym obiekcie o 

łącznej powierzchni 10,5 tys. metrów kwadratowych dysponującym 100 łóżkami szpitalnymi i 4 salami 

operacyjnymi. Grupa Scanmed obejmuje opieką ok. 650 tys. pacjentów. Grupa Scanmed osiągnęła w 2006 r. 

przychody ze sprzedaży na poziomie 28,5 mln zł oraz wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) w 

wysokości 5,5 mln zł.

Spółki Novakonstelacja Limited z siedzibą w Nikozji i Superkonstelacja Limited z siedzibą w Nikozji są wiodącymi 

akcjonariuszami spółki Supernova Capital S.A, podmiotu dominującego wobec Funduszu. Są spółkami 

zależnymi, odpowiednio, od Pana Macieja Wandzla i Pana Macieja Zientary. Zbycie przez nie udziałów w Scanmed 

jest wyrazem przedstawionego w raporcie bieżącym Funduszu nr 38/2007 z dnia 10 października 2007 r. 

strategicznego zamiaru skupienia w Funduszu całej działalności inwestycyjnej grupy kapitałowej Supernova 

Capital, z wyjątkiem nieruchomości. Inwestycja ma dla Funduszu charakter długoterminowy, a nabycie udziałów 

sfinansowane będzie ze środków własnych Funduszu. Fundusz zakłada dalsze inwestycje w ten projekt, tak, by 

zapewnić Grupie Scanmed środki na sfinansowanie realizacji wspomnianego wyżej projektu szpitalnego oraz 

planowanych zamierzeń akwizycyjnych.

Nabywane przez Fundusz udziały stanowią aktywa o znacznej wartości a ich nabycia za transakcję znaczącą. 

Kryterium pozwalającym uznać udziały za aktywa o znacznej wartości jest wielkość nabywanego przez Fundusz 

udziału w kapitale zakładowym Scanmed, zaś  kryterium pozwalającym uznać ich nabycie za transakcję znaczącą 

jest wielkość transakcji w stosunku do kapitałów Funduszu. 
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