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Zbycie udziałów w spółce Carint Scanmed Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść  raportu:

Zarząd Black Lion NFI S.A. (dalej „Fundusz” lub „Emitent”), na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych informuje o zawarciu istotnej umowy sprzedaży aktywów medycznych.

W dniu 20 marca 2012 r. Fundusz oraz spółka zależna Funduszu -  Scanmed S.A. („Scanmed”) podpisały umowę 

sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w spółce Carint Scanmed Sp. z o.o. („Carint Scanmed”) z siedzibą w 

Krakowie - firmy świadczącej kompleksową diagnostykę i leczenie w zakresie kardiologii. Na podstawie ww. 

umowy Scanmed sprzedał 50%+1 udziałów Carint Scanmed firmie AHP Inwestycje sp. z oo, kontrolowanej przez 

Spółkę American Heart of Poland S.A. Strony umowy ustaliły wartość spółki Carint Scanmed (equity value) na 32 

milionów złotych, co przekłada się na wartość udziałów, będących własnością Scanmed, w wysokości 16 

milionów złotych – co jednocześnie stanowi cenę sprzedaży udziałów. Na transakcji sprzedaży udziałów Carint 

Scanmed, Scanmed S.A. zrealizował zysk brutto w wysokości 16.119.827 PLN (z uwzględnieniem wypłaty 

dywidendy w wysokości brutto 869.827 PLN).

Carint Scanmed w ubiegłym roku zanotował przychody z tytułu sprzedaży w wysokości 13.5 miliona złotych oraz 

EBITDA w wysokości 4.1miliona złotych.

American Heart of Poland S.A. jest jednym z najważniejszych w Polsce podmiotów leczących schorzenia 

sercowo-naczyniowe. Obecnie grupa posiada 19 doskonale wyposażonych placówek w tym oddział 

kardiochirurgii.

Carint Scanmed pozostaje najemcą powierzchni 1 482m2 w szpitalu św. Rafała.

W umowie sprzedaży, Scanmed S.A. oraz Fundusz złożyły oświadczenia i gwarancje co do stanu przedmiotu 

sprzedaży, typowe dla tego rodzaju umów. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1  ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
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