
   
   

Raport bieżący nr 39/2014 z dnia 16.12.2014 r.   

  

Temat: Informacja o transakcjach na akcjach przez osobę mającą dostęp do 

informacji poufnych 

Podstawa prawna art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania 

informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi. 

Treść raportu:  

Global Cosmed S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 16 grudnia 2014 roku, otrzymała 

zawiadomienie od Pana Andreasa Mielimonki, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, o 

transakcjach pośredniego zbycia i nabycia Akcji Global Cosmed S.A. 

Pan Andreas Mielimonka, zgodnie z art. 160 ust 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1538) tj. z dnia 8 października 2010 r. (Dz.U. Nr 211, poz. 

1384) zawiadomił Spółkę, iż w dniu 15.12.2014 roku powziął informację o rozliczeniu w dniu 

12.12.2014 roku dokonanej transakcji pośredniego zbycia i nabycia, poprzez kontrolowane przez 

niego podmioty zależne, łącznie 28 548 587 (dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści osiem 

tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) Akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, 

stanowiących 80,34% kapitału zakładowego i dających 86,76% głosów na Walnym Zgromadzeniu, z 

czego: 

a) 1.813.276 Akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, 

b) 15.412.846 Akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B, 

c) 11 322 465 akcji na okaziciela, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanych, posiadających 

kod ISIN PLGLBLC00011, 

(zwanych dalej łącznie Akcjami). 

Akcje imienne serii A i B, uprzywilejowane w ten sposób, iż na jedną akcję przypadają dwa głosy na 

Walnym Zgromadzeniu, Spółki, w ilości łącznie 17 226 122 sztuk, stanowią 48,48% kapitału 

zakładowego Spółki oraz dają 65,30% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje imienne 

uprzywilejowane serii A i B zostały zbyte w wyniku transakcji na rynku niepublicznym, dokonanej za 

pośrednictwem domu maklerskiego, po cenie 5,20 zł za Akcję. Strony ustaliły zarazem, iż rozliczenie 

ceny sprzedaży nastąpi poprzez dokonanie potrącenia wzajemnych wierzytelności. 

Akcje Spółki na okaziciela, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, posiadające kod ISIN 

PLGLBLC00011 w ilości 11 322 465 sztuk, stanowią 31,86% kapitału i dają 21,46% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu. Akcje te zostały zbyte w wyniku transakcji poza obrotem zorganizowanym, tj., poza 

rynkiem regulowanym, dokonanej za pośrednictwem domu maklerskiego, po cenie 5,20 zł za Akcję. 



   
Strony ustaliły zarazem, iż rozliczenie ceny sprzedaży nastąpi poprzez dokonanie potrącenia 

wzajemnych wierzytelności. 

Łączna wartość transakcji sprzedaży Akcji wynosi 148.452.652,40 zł (sto czterdzieści osiem milionów 

czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy). 

Nabywcą wszystkich Akcji objętych transakcjami jest spółka działająca pod firmą MW Legal 36 Sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie, w której Pan Andreas Mielimonka posiada 100% udziałów oraz jest 

jedynym członkiem jej Zarządu. Pan Andreas Mielimonka poinformował zarazem, iż uchwałą z dnia 

26 listopada 2014 roku została zmieniona firma nabywcy na: Blackwire Ventures Sp. z o.o., oraz jej 

siedziba na Radom. Zmiany te jeszcze nie zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Zbywcą wszystkich Akcji objętych transakcjami jest kontrolowana przez niego spółka Blackwire 

Ventures Limited z siedzibą w Limassol, Cypr. Pan Andreas Mielimonka poinformował zarazem, iż do 

dnia 11 grudnia 2014 roku sprawował nad spółką Blackwire Ventures Limited kontrolę bezpośrednią 

posiadając w niej 100% akcji, zaś od dnia 11 grudnia 2014 roku, wskutek przeniesienia własności 100 

% jej akcji na rzecz kontrolowanej przez niego MW Legal 36 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

sprawuje nad nią kontrolę pośrednią. 

Pan Andreas Mielimonka poinformował zarazem, iż po zawarciu wyżej opisanych transakcji na 

Akcjach, jego łączny stan posiadania się nie zmienił w stosunku do ujawnionego przez Emitenta 

raporcie bieżącym nr 31/2014 z 3 września 2014 roku. W związku z tym Pana Andreas Mielimonka 

posiada, wraz ze spółkami zależnymi MW Legal 36 Sp. z o.o. oraz Global Cosmed Group Dystrybucja 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (poprzednio: Global Cosmed Group Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Radomiu), łącznie 28 811 496 Akcji Spółki 

stanowiących 81,08% akcji w kapitale zakładowym Spółki i dających łącznie 46.037.618 głosów na 

walnym zgromadzeniu, co stanowi 87,26% głosów na walnym zgromadzeniu.. 


