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Informacja od Spółki Zależnej – zakończenie I etapu inwestycji Scanmed Szpital św. Rafała w Krakowie.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

Zarząd spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Fundusz" 

lub "Emitent") informuje, że w dniu 4 sierpnia 2009 r. otrzymał od swojej spółki zależnej SCANMED Spółka Akcyjna 

zawiadomienie następującej treści: 

„Zarząd Scanmed S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 3 sierpnia 2009 r. rozpoczęta została 

działalność medyczna w Scanmed Szpital św. Rafała w Krakowie. 

Uruchomienie działalności medycznej w szpitalu nastąpiło po spełnieniu wszelkich wymaganych formalności 

prawnych. Scanmed Szpital św. Rafała w Krakowie ul. Bochenka 12 został wpisany do rejestru zakładów opieki 

zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego na podstawie decyzji znak: PS.I.8011-277-09 z 

30/07/2009. 

Zgodnie z ww. decyzją w Szpitalu św. Rafała funkcjonują następujące komórki organizacyjne z profilami 

medycznymi:

- blok operacyjny (4 sale operacyjne); 

- oddział anestezjologii i intensywnej terapii;

- oddział chirurgii urazowo – ortopedycznej (ortopedia i traumatologia narządu ruchu);

- oddział chirurgii ogólnej (chirurgia ogólna, urologia, chirurgia onkologiczna);  

- oddział chirurgii plastycznej;

- izba przyjęć;

- centralna sterylizatornia;

Inwestycje planowane do wykonania w II etapie projektu dotyczą uruchomienia pracowni diagnostyki obrazowej, 

rozbudowy oddziału łóżkowego, apteki, gabinetów lekarskich oraz oddziału rehabilitacji.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zabiegi operacyjne w Scanmed Szpital św. Rafała będą wykonywane od 

dnia 17 sierpnia 2009 r. Aktualnie w Szpitalu skompletowane są pełne zespoły medyczne, które dokonują 

końcowego rozruchu poszczególnych modułów medycznych (weryfikacja i finalne szkolenia z procedur 

medycznych, ruchu pacjenta oraz obsługi sprzętu medycznego)”.

Powyższa informacja może mieć istotne znaczenie dla akcjonariuszy Emitenta w zakresie oceny portfela 

inwestycyjnego Emitenta.
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2009-08-05 Rafał Bauer Prezes Zarządu

2009-08-05 Ewa Cieśla Członek Zarządu
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