
   
   

Raport bieżący nr 30/2014 z dnia 22.08.2014 r.    

 

Temat: Zmiana stanu posiadania akcji GLOBAL COSMED SA 

Podstawa prawna art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 

z poźn. zm.)  

Treść raportu:  

Global Cosmed S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 22 sierpnia 2014 roku otrzymała zawiadomienie 

od Pana Andreasa Mielimonki, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, o zmianie stanu posiadania 

akcji Global Cosmed S.A. 

Pan Andreas Mielimonka, zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 2) i 69a ust. 1 pkt 3) ustawy o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) (dalej: ustawa o 

ofercie), zawiadomił Spółkę, iż w dniu 20 sierpnia 2014 roku nabył w wyniku transakcji dokonanych 

na rynku regulowanym, w trybie transakcji sesyjnych zwykłych, łącznie 30.000 (trzydzieści tysięcy) 

akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, których emitentem jest Global Cosmed 

S.A. 

Zarazem w dniu 20 sierpnia 2014 roku, spółka od niego zależna, działająca pod firmą GLOBAL 

COSMED GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w 

Radomiu, nabyła w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym, w trybie transakcji 

sesyjnych zwykłych, łącznie 7.000 (siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 

1 zł każda, których emitentem jest Global Cosmed S.A. 

Pan Andreas Mielimonka zawiadomił o dokonanych transakcjach również w trybie art. 160 ust 1. pkt 

1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym 

29/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 roku. 

Pan Andreas Mielimonka poinformował zarazem, iż przed zawarciem Transakcji posiadał wraz ze 

spółką zależną Blackwire Ventures Ltd. łącznie 28 668 587 akcji Spółki stanowiących 80,68% akcji w 

kapitale zakładowym Spółki i dających łącznie 45 894 709 głosów na walnym zgromadzeniu, co 

stanowi 86,99% głosów na walnym zgromadzeniu. 

Po zawarciu Transakcji Pan Andreas Mielimonka posiada, wraz ze spółkami zależnymi Blackwire 

Ventures Ltd. oraz firmą GLOBAL COSMED GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa łącznie 28 705 587 akcji Spółki stanowiących 80,79% akcji w kapitale zakładowym 

Spółki i dających łącznie 45 931 709 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 87,06% głosów na 

walnym zgromadzeniu. 



   
 

Pan Andreas Mielimonka poinformował zarazem, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza 

bezpośredniego i pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce. 

Ponadto Pan Andreas Mielimonka poinformował, że żadne podmioty ode mnie zależne poza 

Blackwire Ventures Ltd. oraz GLOBAL COSMED GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa nie posiadają akcji Spółki oraz, że nie zawierał żadnych porozumień ani umów, 

których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 


