
 و St. Francis Medical Centerو Verity Health Systemإشعار إلى 
St. Vincent Medical Center وSeton Medical Center 

 البیع المقترح

العامة لرعایة األمراض الحادة  مرخًصاسریًرا  314، وھو مستشفى یتضمن St. Francis Medical Centerیراجع المدعي العام البیع المقترح لمركز 
Lynwood ،California بكالیفورنیا، ومركز ،St. Vincent Medical Center لرعایة األمراض  مرخًصاسریًرا  339، وھو مستشفى یتضمن

لرعایة  سریًرا مرخًصا 250، وھو مستشفى یتضمن Seton Medical Center، ومركز Los Angeles ،Californiaالحادة والعامة ویقع في 
 Verity Healthبین  )Asset Purchase Agreementاتفاقیة شراء األصول (وتعقد . Daly City ،Californiaیقع في العامة مراض الحادة األ

System of California, Inc. غیر ربحیة في كالیفورنیا، و منفعة عامة، وھي مؤسسةVerity Holdings, LLC وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة ،
 St. Vincent Medicalغیر ربحیة في كالیفورنیا، ومركز  منفعة عامة، وھو مؤسسة St. Francis Medical Centerفي كالیفورنیا، ومركز 

Center غیر ربحیة في كالیفورنیا، ومركز منفعة عامة، وھو مؤسسةSt. Vincent Dialysis Center, Inc.  غیر ربحیة في  مؤسسة منفعة عامة، وھو
 Strategic Globalعامة غیر ربحیة في كالیفورنیا، بصفتھم البائعین، وشركة  مؤسسة منفعة، وھو Seton Medical Centerورنیا، ومركز كالیف

Management, Inc. وقد طلب البائعون من المدعي العام مراجعة الطلب على أنھ طلب للموافقة . ربحیة في كالیفورنیا بصفتھا المشتري مؤسسة، وھي
، وفي )من قانون الشركات في كالیفورنیا 5914المادة ( California Corporations Code Section 5914بیع المقترح للمشتري بموجب على ال

 ,Title 11, California Code of Regulationsبموجب  2015 دیسمبر 3العام في  المدعيالوقت نفسھ، طلب لتعدیل الشروط السابقة الصادرة عن 
Section 999.5, subdivision (h) ) ح(، القسم الفرعي 999.5 الفقرةكالیفورنیا،  القانون التنظیمي بوالیةمن  11الباب.(( 

إذا كنت ترغب في طلب نسخة من اإلشعار الكتابي على قرص مدمج، فیرجى التواصل . العام المدعيترد شروط البیع المقترح في اإلشعار الكتابي إلى 
تتوفر . وتقدیم اسمك وعنوانك البریدي) 415( 510-3430أو على الرقم  scott.chan@doj.ca.govعلى البرید اإللكتروني  Scott Chanمع 

 :أیًضا نسخ من اإلشعار الكتابي للمراجعة خالل ساعات العمل العادیة في المواقع التالیة

  Verity Health System 
 المؤسسةمكاتب 
 Jessica Davis -اإلدارة 

2040 E Mariposa Avenue 
El Segundo, CA 90245 

0711-367 )424( 
 

Seton Medical Center 
 اإلدارة

 مكتب الرئیس التنفیذي
1900 Sullivan Ave. 

Daly City, CA 94015 
6400-991 )650( 

St. Francis Medical Center 
 اإلدارة

 Stephanie Kopp -مكتب الرئیس التنفیذي 
Medical Office Plaza 

3628 E. Imperial Hwy, Suite 400 
Lynwood, CA 90262 

 

Seton Medical Center – Coastside 
 المكاتب اإلداریة

600 Marine Blvd 
Moss Beach, CA 94038 

7160-563 )650( 

St. Vincent Medical Center 
 اإلدارة

 Robert Yesko -مكتب الرئیس التنفیذي 
2131  W. 3rd St. 

Los Angeles, CA 90057 
5511-484 )213( 

 

 

 :تتاح أیًضا نسخ من اإلشعارات الكتابیة على المواقع اإللكترونیة التالیة

https://verity.org/    https://stfrancis.verity.org/SFMC/ 

https://seton.verity.org/SMC/   https://stvincent.verity.org/SVMC/ 

https://setoncoastside.verity.org/SMCC/ 
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