
 Verity Health System، St. Francis Medical Center، St. Vincent یبرا ھیاطالع
Medical Center و ،Seton Medical Center 

 فروش پیشنھادی

 تختخوابی واقع در 314ھای ویژه ، بیمارستان عمومی مراقبتSt. Francis Medical Centerدادستان کل فروش پیشنھادی 
Lynwood, California ، St. Vincent Medical Centerتختخوابی واقع در 339ھای ویژه بیمارستان عمومی مراقبت 

Los Angeles, California و  Seton Medical Centerتختخوابی واقع در 250ھای ویژه بیمارستان عمومی مراقبت 
Daly City, California قرارداد خرید دارایی. «کندمی یرا بررس) «Asset Purchase Agreement (میان 

Verity Health System of California, Inc.المنفعھ در کالیفرنیا، ، شرکت غیرانتفاعی عامVerity Holdings ،LLCشرکت با ، 
 ، St. Vincent Medical Centerالمنفعھ کالیفرنیا، ، شرکت غیرانتفاعی عامSt. Francis Medical Centerمسئولیت محدود در کالیفرنیا،

 المنفعھ در کالیفرنیا، و، شرکت غیرانتفاعی عام.St. Vincent Dialysis Center, Incالمنفعھ کالیفرنیا، شرکت غیرانتفاعی عام
 Seton Medical Centerو شرکت» فروشندگان«المنفعھ در کالیفرنیا، بھ عنوان ، شرکت غیرانتفاعی عام 

Strategic Global Management ،Inc.درخواست » فروشندگان. «منعقد شده است» خریدار«تفاعی واقع در کالیفرنیا بھ عنوان ، شرکت ان
ھای قانون شرکت 5914ماده «بھ موجب » خریدار«اند کھ دادستان کل این اظھاریھ را ھم بھ عنوان درخواستی برای تأیید فروش پیشنھادی بھ کرده

 کھ توسط، و ھمچنین بھ عنوان درخواست اصالح شرایط صادرشده )California Corporations Code Section 5914» (کالیفرنیا
 »، کالیفرنیا کد مقررات11، باب 999.5، ماده )ح(بخش فرعی «طبق  2015دسامبر  3دادستان کل در تاریخ 

)Title 11, California Code of Regulations, Section 999.5, subdivision (h) (کند یصادر شده است، بررس. 

اگر مایلید یک نسخھ از اطالعیھ کتبی را در قالب سی دی درخواست کنید، . شرایط فروش پیشنھادی در اطالعیھ کتبی بھ دادستان کل اعالم شده است
تماس بگیرید و نام و آدرس پستی  3430-510 (415)یا بھ شماره تلفن  scott.chan@doj.ca.govبھ آدرس ایمیل  Scott Chanلطفاً با 

 :ھای زیر قابل دسترسی استھای اطالعیھ کتبی ھمچنین برای بررسی در طول ساعات کاری عادی در مکاننسخھ. خود را ارائھ دھید

  Verity Health System 
 مدیریت دفاتر

 Jessica Davis –شرکت 
2040 E Mariposa Avenue 

El Segundo, CA 90245 
(424) 367-0711 

 

Seton Medical Center 
 دفتر مدیر ارشد

 اجرایی
1900 Sullivan Ave. 

Daly City, CA 94015 
(650) 991-6400 

St. Francis Medical Center 
 دفتر مدیر ارشد

 Stephanie Kopp –اجرایی 
Medical Office Plaza 

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

 

Seton Medical Center – Coastside 
 دفاتر اداری

600 Marine Blvd 
Moss Beach, CA 94038 

(650) 563-7160 

St. Vincent Medical Center 
 دفتر مدیر ارشد

 Robert Yesko –اجرایی 
.St rdW. 3 2131 

Los Angeles, CA 90057 
(213) 484-5511 

 

 

 :ھای زیر قابل دسترسی استسایتوبھای اطالعیھ کتبی ھمچنین در نسخھ

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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	اطلاعیه برای Verity Health System، St. Francis Medical Center، St. Vincent Medical Center، و Seton Medical Center

