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1. Informacje ogólne 

 
Grupa Kapitałowa Global Cosmed zrzesza firmy produkujące i dystrybuujące wyroby kosmetyczne i chemię 
gospodarczą. Koncentruje się na rozwoju swoich strategicznych marek, tj. Kret, Sofin, Apart Natural i Bobini, 
wiążąc szczególne nadzieje z ekspansją zagraniczną - na rynek niemiecki, a także w Azji (Chiny oraz Korea 
Południowa). Rozwija także aktywność w segmencie private label. Dostarcza wyroby do praktycznie wszystkich 
liczących się na terenie kraju i regionu graczy rynkowych, takich jak sieć Biedronka, Lidl, Aldi, Kaufland, czy 
Rossmann. 
 
Jednostką Dominującą w Grupie Kapitałowej i sporządzającą sprawozdanie skonsolidowane jest Global 
Cosmed S.A. Po raz pierwszy sprawozdanie skonsolidowane zostało sporządzone za rok 2014. 
 
Według stanu na dzień 30.06.2018 roku Global Cosmed S.A. posiadała bezpośrednio i pośrednio udziały 
w następujących jednostkach: 

Spółka dominująca Nazwa jednostki zależnej Siedziba Przedmiot działalności

Udział % w kapitale 

podstawowym na 

30.06.2018r.

Udział % w kapitale 

podstawowym na 

31.12.2017r.

Global Cosmed S.A. Global Cosmed domal GmbH
Stadtilm, 

Niemcy

Produkcja w yrobów chemicznych i kosmetycznych, handel w yrobami

chemicznymi 
100% 100%

Global Cosmed S.A. Domal Grundstűcksgesellschaft mbH
Stadtilm, 

Niemcy

Nabyw anie, zarządzanie korzystanie, sprzedaż, w ynajem/dzierżaw a

nieruchomości i  budynków w e w łasnym lub cudzym imieniu jak rów nież

nabyw anie udziałów  w  tym celu.

100% 100%

Global Cosmed S.A. Global Cosmed Group S.A.
Jaw or, 

Polska
Produkcja mydła i detergentów , środków  myjących i czyszczących 100%** 96,31%*

Global Cosmed Group S.A. Brand Property sp. z o.o.
Radom, 

Polska 

Sprzedaż hurtow a w yrobów chemicznych, produkcja mydła i detergentów ,

środków myjących i czyszczących, sprzedaż hurtow a perfum i kosmetyków ,

sprzedaż hurtow a pozostałych maszyn i urządzeń, sprzedaż hurtow a

niew yspecjalizow ana

100%

(GC S.A. posiada 100% 

efektyw nego udziału przez 

GCG S.A.)

100%

(GC S.A. posiada 96,31%* 

efektyw nego udziału przez 

GCG S.A.)

Global Cosmed Group S.A. Kret Brand Property sp. z o.o. sp. k.
Radom, 

Polska 

Dzierżaw a w łasności intelektualnej i podobnych produktów , z w yłączeniem

prac chronionych praw em autorskim

100%

(GC S.A. posiada 99,01% 

udziału przez GCG S.A. oraz 

0,99% przez GCG SA i BP sp. 

z o.o.)

100%

(GCG S.A. posiada 99,01% 

udziału bezpośrednio oraz 

0,99% przez BP sp. z o.o.)

(GC S.A. posiada 96,31%* 

efektyw nego udziału przez 

GCG.S.A.)

Global Cosmed Group S.A. Sofin Brand Property sp. z o.o. sp.k.
Radom, 

Polska 

Dzierżaw a w łasności intelektualnej i podobnych produktów , z w yłączeniem

prac chronionych praw em autorskim.

100%

(GC S.A. posiada 98,75% 

udziału przez GCG S.A. oraz 

1,25% przez GCG SA i BP sp. 

z o.o.)

100%

(GCG S.A. posiada 98,75% 

udziału bezpośrednio oraz 

1,25% przez BP sp. z o.o.)

(GC S.A. posiada 96,31%* 

efektyw nego udziału przez 

GCG.S.A.)

Global Cosmed Group S.A. Global Cosmed Group GmbH
Hamburg, 

Niemcy

Marketing, rozw ój i sprzedaż nie w ymagających zezw olenia produktów

chemicznych i kosmetycznych w e w szystkich obszarach stosow ania. Dalszy

najem i dzierżaw a jak rów nież tym podobne oddanie do użytkow ania

pojazdów mechanicznych spółkom pow iązanym, utrzymyw anie i zarządzanie

w łasnym majątkiem jak i udział w innych przedsiębiorstw ach w szelkiego

rodzaju.

100%

(GC S.A. posiada 100%* 

efektyw nego udziału przez 

GCG S.A.)

100%

(GC S.A. posiada 96,31%* 

efektyw nego udziału przez 

GCG S.A.)

Global Cosmed Group GmbH Global Cosmed GmbH
Hamburg, 

Niemcy

Rozw ój  i  dystrybucja nie w ymagających zezw olenia produktów chemicznych

w e w szystkich obszarach stosow ania.

100%

(GC S.A. posiada 100% 

efektyw nego udziału przez 

GCG S.A. i GCG GmbH)

100%

(GC S.A. posiada 96,31%* 

efektyw nego udziału przez 

GCG S.A.)

Global Cosmed Group GmbH
Global Cosmed

International GmbH

Hamburg, 

Niemcy

Rozw ój  i  dystrybucja nie w ymagających zezw olenia produktów chemicznych

w e w szystkich obszarach stosow ania.

100%

(GC S.A. posiada 

100%*efektyw nego udziału 

przez GCG S.A. i GCG GmbH)

100%

(GC S.A. posiada 96,31%* 

efektyw nego udziału przez 

GCG S.A.)

Global Cosmed Group GmbH Perfect Circle GmbH
Hamburg, 

Niemcy
Dystrybucja perfum i dezodorantów

51%                               (GC 

S.A. posiada 51% 

efektyw nego udział przez 

GCG SA i GCG GmbH)

-

Global Cosmed

International GmbH
Global Cosmed Qingdao

Qingdao 

Chiny 

Rozw ój  i  dystrybucja nie w ymagających zezw olenia produktów chemicznych

w e w szystkich obszarach stosow ania.

100%

(GC S.A. posiada 100% 

efektyw nego udziału przez 

GCG S.A. GCG GmbH i GCI 

GmbH)

100%

(GC S.A. posiada 96,31%* 

efektyw nego udziału przez 

GCG S.A.)

** z zastrzeżeniem obniżenia kapitału zakładow ego Global Cosmed Group S.A. o 1 164 713 akcji w łasnych spółki.

*Udział % w  kapitale podstaw ow ym na dzień 31.12.2017r., przy założeniu objęcia przez Pana Arthura Mielimonka 3,69 % akcji w  kapitale zakładow ym Global Cosmed Group S.A na podstaw ie umow y objęcia akcji z dnia 

18.12.2017r. Pan Arthur Mielimonka objął przedmiotow e akcje z chw ilą rejestracji podw yższenia kapitału zakładow ego Global Cosmed Group S.A. w  dniu 10.04.2018r.

 
Struktura organizacji Grupy została przedstawiona w punkcie 1.2 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej Global Cosmed. 
 

Wszystkie wyżej wymienione spółki zależne konsolidowane są metodą pełną. 

Przedmiot działalności spółek zależnych został opisany w tabeli powyżej. 
 
W dniu 10 kwietnia 2018 roku dokonano rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Global Cosmed 
Group S.A. Rejestracja została dokonana w związku z nabyciem aktywów o znacznej wartości w dniu 18 grudnia 
2017 roku  – 25 000 udziałów w Global Cosmed Group GmbH z siedzibą w Hamburgu, wpisanej do rejestru 
handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Hamburgu pod numerem HRB 135527, stanowiących 25 
procent jej kapitału zakładowego, o wartości nominalnej 1 euro każdy i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 
25 000 euro, po cenie nabycia 7.181.163 PLN. 
 
Do nabycia udziałów przez jednostkę zależną doszło na podstawie umowy o przeniesienie udziałów zawartej 
z dotychczasowym właścicielem tych udziałów – Arthurem Rafaelem Mielimonka, Członkiem Zarządu Global 
Cosmed S.A., w dniu 18.12.2017 roku. 
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Przed zawarciem transakcji, Global Cosmed Group S.A. posiadała 75% udziałów w spółce Global Cosmed 
Group GmbH. Po zawarciu transakcji posiada zaś 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Zarazem Global 
Cosmed Group GmbH posiada obecnie 100% udziałów w spółkach zależnych Global Cosmed GmbH z siedzibą 
w Hamburgu i Global Cosmed International GmbH z siedzibą w Hamburgu. 
 
Udziały zostały nabyte w zamian za 3.478.568 nowo wyemitowanych akcji imiennych serii B w kapitale 
zakładowym Global Cosmed Group S.A., uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję tej serii przypadają 
dwa głosy na walnym zgromadzeniu spółki, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda. Po rejestracji podwyższenia 
kapitału zakładowego w Global Cosmed Group S.A. Arthur Mielimonka posiadał 3,69% akcji w kapitale 
zakładowym tej spółki. 
 
W dniu 20 czerwca 2018 roku pomiędzy Arthurem Mielimonka a Global Cosmed Group S.A. doszło do zawarcia 
umowy nieodpłatnego przeniesienia 1 164 713 akcji imiennych serii B w kapitale zakładowym Global Cosmed 
Group S.A., na rzecz tejże spółki jako akcji własnych, a również wobec podjęcia w dniu 20 czerwca 2018 roku 
przez spółkę Global Cosmed Group S.A. uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki na skutek 
umorzenia tychże akcji własnych, z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego w spółce Global 
Cosmed Group S.A. dojdzie do zmiany struktury własnościowej grupy kapitałowej Global Cosmed, w ten sposób, 
że Global Cosmed S.A. będzie posiadał 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Global Cosmed Group S.A. 
z siedzibą w Jaworze. 
 
W dniu 25 czerwca 2018 roku spółka Global Cosmed S.A. zawarła z Arthurem Mielimonka, członkiem zarządu, 
umowę objęcia akcji Global Cosmed S.A. i przeniesienia praw z akcji Global Cosmed Group S.A. Na mocy tej 
umowy Global Cosmed S.A. złożyła Arthurowi Mielimonka ofertę objęcia 1 012 566 sztuk akcji zwykłych na 
okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, wyemitowanych na podstawie uchwały numer 29 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2018 roku, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 
2 313 855 akcji imiennych serii B w kapitale zakładowym spółki Global Cosmed Group S.A. z siedzibą w Jaworze, 
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000041414, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda i łącznej wartości nominalnej w wysokości 2 313 855 PLN, 
stanowiących 2,46% kapitału zakładowego tej spółki, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję tej serii 
przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu Global Cosmed Group S.A. z siedzibą w Jaworze. Arthur 
Mielimonka złożoną ofertę przyjął oraz złożył oświadczenie o przystąpieniu do spółki Global Cosmed S.A. Objęcie 
Akcji Serii M nastąpiło po cenie emisyjnej 3,56 złotych za akcję. 
 
W ramach pokrycia objętych Akcji Serii M, Arthur Mielimonka dokonał przeniesienia praw z 2 313 855 Akcji Serii 
B, stanowiących 2,46% kapitału zakładowego spółki Global Cosmed Group S.A. z siedzibą w Jaworze. 
 
Strony ustaliły wartość godziwą przenoszonych Akcji Serii B łącznie na kwotę 3 604 736 PLN. 
 
Celem przeniesienia praw z Akcji Serii B, Arthur Mielimonka wydał Spółce dokument: odcinek zbiorowy Akcji Serii 
B spółki Global Cosmed Group S.A. 
 
Przed dokonaniem transakcji, Global Cosmed S.A. posiadał 96,31% akcji w kapitale zakładowym spółki Global 
Cosmed Group S.A. Po zawarciu niniejszej transakcji oraz rejestracji obniżenia kapitału zakładowego będzie 
posiadał 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Global Cosmed Group S.A. (obecnie posiada 98,77% akcji). 
 
GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna została zawiązana jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pod 

pierwotną nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „GLOBAL MZZ” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością (Repertorium A Nr 10.926/90 z dnia 6.07.1990r. – akt notarialny) i wpisana do Rejestru 

Handlowego B przez Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy w dniu 13.07.1990r. (postanowienie 

w sprawie rejestracji w RHB –Sygn. akt V. Ns. Rej. H. 217/90, RHB 737). 

 

W obecnej formie prawnej, jako spółka akcyjna, funkcjonuje po przekształceniu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością - „GLOBAL COSMED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Fabryki Kosmetyczne 

i Chemiczne z siedzibą w Radomiu, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy 
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w Rejestrze Handlowym B pod numerem RHB 737, w spółkę akcyjną - „GLOBAL COSMED” Spółka Akcyjna Fabryki 

Kosmetyczne i Chemiczne (Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o przekształceniu – 

Repertorium A Nr 6346/97 z dnia 21.08.1997 r. – akt notarialny). 

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego z dnia 03.10.2001 r. (Sygn. akt WA XXI NS-REJ. KRS/2387/1/823) Spółka została wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS 0000049539). 

 

Od dnia 30.12.2010 r. Spółka funkcjonuje pod aktualną nazwą, tj. GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna ( Sygn. akt 

WA.XIV NS-REJ.KRS/026260/10/569 – postanowienie z dnia 29.12.2010 r.; data wpisu – 30.12.2010 r.). 

Spółka posiada następujący numer identyfikacji podatkowej NIP 796-006-93-71 oraz numer REGON 670990050. 
Zgodnie ze statutem Spółki przedmiotem działalności Spółki jest: 
 - produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych, 
 - sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, 
 - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, 
 - produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących. 

 
Grupa Global Cosmed jest jednym z wiodących, średnich producentów FMCG w Europie z zakresie produkcji 
asortymentu chemicznego i kosmetycznego. 
Dzięki szerokiej ofercie wyspecjalizowanych artykułów chemii gospodarczej i kosmetyków realizuje potrzeby 
konsumentów, dotyczące pielęgnacji, higieny i czystości w gospodarstwach domowych. Innowacyjne receptury, 
bogate, ponad 180-letnie doświadczenie i międzynarodowy zespół specjalistów wpływają na ostateczny proces 
produkcji asortymentu, który doceniają kontrahenci w Polsce i na rynkach międzynarodowych oraz ostateczni 
konsumenci. Siedziby spółek z Grupy Kapitałowej Global Cosmed zlokalizowane są w Polsce i w Niemczech. 

Grupa Global Cosmed – Siedziby w Polsce i w Niemczech 

 
  
 

 

 

 

Zarządy Spółek Grupy Kapitałowej Global Cosmed 

 
Global Cosmed S.A. 
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Zarząd 
 
Na dzień 30 czerwca 2018 roku Zarząd Global Cosmed S.A. składał się z następujących osób: 

• Andreas Mielimonka - Prezes Zarządu 

• Magdalena Anita Mielimonka - Wiceprezes Zarządu 

• Paweł Szymonik - Członek Zarządu 

• Arthur Rafael Mielimonka - Członek Zarządu 
 
Na dzień 31 grudnia 2017 roku Zarząd Global Cosmed S.A. składał się z następujących osób: 

• Andreas Mielimonka - Prezes Zarządu 

• Magdalena Anita Mielimonka - Wiceprezes Zarządu 

• Paweł Szymonik - Członek Zarządu 

• Arthur Rafael Mielimonka - Członek Zarządu 
 
W okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie wystąpiły zmiany 
w składzie Zarządu Spółki. 
 
Rada Nadzorcza 
 
Na dzień 30 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza Global Cosmed S.A. składała się z następujących osób: 

• Aleksandra Gawrońska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

• Jolanta Kubicka - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

• Michał Okoniewski - Członek Rady Nadzorczej 

• Marian Sułek - Członek Rady Nadzorczej 

• Miłosz Mariusz Wojszko - Członek Rady Nadzorczej 
 
Na dzień 31 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Global Cosmed S.A. składała się z następujących osób: 

• Aleksandra Gawrońska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

• Jolanta Kubicka - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

• Maciej Ujazdowski - Członek Rady Nadzorczej 

• Michał Okoniewski - Członek Rady Nadzorczej 

• Marian Sułek - Członek Rady Nadzorczej 
 
W okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania wystąpiły zmiany w składzie 
Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej. Zarząd spółki Global Cosmed S.A. w dniu 25 czerwca 2018 roku uchwałą 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powołał do składu Rady Nadzorczej Miłosza Mariusza Wojszko. 
Natomiast Maciej Ujazdowski przestał pełnić funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. Na dzień przekazania 
niniejszego sprawozdania do publikacji zmiany nie zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
Prokurenci 
 
Na dzień 30 czerwca 2018 roku Jednostka Dominująca posiadała także następujące osoby reprezentujące jako 
prokurentów i pełnomocników: 

• Grażyna Łyżwińska - prokura łączna od dnia 20 czerwca 2016 roku 

• Sławomir Miętka - prokura łączna od dnia 28 kwietnia 2017 roku 

• Marian Wittenbeck - prokura łączna od 29 czerwca 2017 roku 

• Dorota Krużel - prokura łączna od 29 czerwca 2017 roku 
 
Zarząd Global Cosmed S.A. poinformował, że w dniu 28 marca 2018 roku i ze skutkiem na ten dzień, Krzysztof 
Matusiak złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Prokurenta Spółki, którą pełnił od 20 czerwca 2016 
roku. 
 
Komitet Audytu 
 
Komitet Audytu na dzień 30 czerwca 2018 roku składał się z następujących osób: 



 

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Global Cosmed za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku 

8 
 

• Michał Okoniewski- Przewodniczący Komitetu Audytu 

• Aleksandra Gawrońska - Członek Komitetu Audytu 

• Marian Sułek - Członek Komitetu Audytu 
 
1.1. Skład organów jednostek zależnych 
 
Global Cosmed domal GmbH 
 
Na dzień 30 czerwca 2018 roku Zarząd Spółki Global Cosmed domal GmbH składał się z następujących osób: 

• Andreas Mielimonka - Członek Zarządu 

• Andreas Zimmermann - Członek Zarządu 
 
Spółka posiada także następujące osoby reprezentujące jako prokurentów i pełnomocników: 

• Arthur Mielimonka - prokura samoistna 

• Julia Machold - prokura łączna 
 

Domal Grundstücksgesellschaft mbH 
 
Na dzień 30 czerwca 2018 roku Zarząd Spółki Domal Grundstücksgesellschaft mbH składał się z następujących 
osób: 

• Andreas Mielimonka - Członek Zarządu 

• Arthur Mielimonka - Członek Zarządu 
 
Spółki zależne: Domal Grundstücksgesellschaft mbH i Global Cosmed domal GmbH nie posiadają Rad 
Nadzorczych. 
 
Global Cosmed Group S.A. 
 
Na dzień 30 czerwca 2018 roku Zarząd Spółki składał się z następujących osób: 

• Magdalena Anita Mielimonka - Prezes Zarządu 

• Sławomir Miętka - Członek Zarządu 
 

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza Global Cosmed Group S.A. składała się z następujących osób: 

• Andreas Mielimonka - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

• Aleksandra Gawrońska - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

• Jolanta Kubicka - Członek Rady Nadzorczej 
 
Prokura na dzień 30 czerwca 2018 roku: 

• Grażyna Łyżwińska - prokura łączna 
 
Brand Property sp. z o. o. 
 
Na dzień 30 czerwca 2018 roku skład zarządu spółki Brand Property sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu przedstawiał 
się w następujący sposób: 

• Magdalena Anita Mielimonka - Członek Zarządu 
 
Prokura na dzień 30 czerwca 2018 roku: 

• Grażyna Łyżwińska – prokura samoistna 
 
Kret Brand Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 
Kret Brand Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Radomiu jest reprezentowana 
przez jej Komplementariusza - Brand Property sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu - zgodnie z zasadami jej 
reprezentacji. 
Sofin Brand Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 
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Sofin Brand Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Radomiu jest reprezentowana 
przez jej Komplementariusza - Brand Property sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu - zgodnie z zasadami jej 
reprezentacji. 
 
Global Cosmed Group GmbH 
 
Na dzień 30 czerwca 2018 roku Zarząd Spółki Global Cosmed Group GmbH składał się z następujących osób: 

• Andreas Mielimonka - Członek Zarządu 

• Magdalena Anita Mielimonka - Członek Zarządu 

• Arthur Mielimonka - Członek Zarządu 
 
Global Cosmed GmbH 
 
Na dzień 30 czerwca 2018 roku Zarząd Spółki Global Cosmed GmbH składał się z następujących osób: 

• Andreas Mielimonka - Członek Zarządu 

• Arthur Mielimonka - Członek Zarządu 
 
Global Cosmed International GmbH 
 
Na dzień 30 czerwca 2018 roku Zarząd Spółki Global Cosmed International GmbH składał się z następujących 
osób: 

• Andreas Mielimonka - Członek Zarządu 

• Magdalena Mielimonka - Członek Zarządu 

• Arthur Mielimonka - Członek Zarządu 
 
Prokura na dzień 30 czerwca 2018 roku: 

• Eckhard Rühl - Prokurent 
 
Global Cosmed Qingdao Ltd. 
 
Na dzień 30 czerwca 2018 roku Zarząd Spółki Global Cosmed Qingdao Ltd. składał się z następujących osób: 

• Dakai Liu - Dyrektor Zarządzający 
 
Perfect Circle GmbH 
 
Na dzień 30 czerwca 2018 roku Zarząd Spółki Perfect Circle GmbH składał się z następujących osób: 

• Magdalena Mielimonka - Członek Zarządu 

• Arthur Mielimonka - Członek Zarządu 
 
Prokura na dzień 30 czerwca 2018 roku: 

• Andreas Mielimonka – Prokura łączna 

• Peter Schemberger - Prokura łączna 

• Anto Crepulja - Prokura łączna 
 
Spółki zależne: Global Cosmed Group GmbH, Global Cosmed GmbH, Global Cosmed International GmbH, Global 
Cosmed Qingdao Ltd. Oraz Perfect Circle GmbH nie posiadają Rad Nadzorczych. 
 

2. Ogólna charakterystyka działalności Grupy 

 
Obecnie grupa Global Cosmed koncentruje się na rozwoju swoich strategicznych marek, ze szczególnym 
uwzględnieniem ekspansji na rynki zagraniczne, gdzie upatrywany jest potencjał skokowego wzrostu przychodów 
ze sprzedaży. Jednostka Dominująca Global Cosmed S.A. duże nadzieje wiąże z rozwojem swojej aktywności na 
rynku niemieckim, a także na terenie Azji, skupiając się przede wszystkim na Chinach oraz Korei Południowej. 
W ramach dystrybucji wyrobów kosmetycznych i chemicznych do krajów Europy oraz na rynki Dalekiego 
i Bliskiego Wschodu, Global Cosmed Group S.A. współpracuje z podmiotami od niego zależnymi, Global Cosmed 
GmbH oraz Global Cosmed International GmbH. 
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Zakłady produkcyjne Grupy Kapitałowej 
 
Grupa Kapitałowa posiada łącznie cztery zakłady produkcyjne: w Radomiu, Świętochłowicach, Jaworze oraz 
w Stadtilm w Niemczech. 
 
Ponosimy istotne nakłady na ciągłe udoskonalanie i rozwój naszych produktów. Poprzez nasze laboratoria 
badawczo-rozwojowe, a także korzystając z doświadczeń i infrastruktury czterech zakładów produkcyjnych 
rozmieszczonych w Polsce i w Niemczech, staramy się wprowadzać nowatorskie formuły i rozwiązania 
produktowe. Skupiamy się również na budowie wizerunku marek wierząc, że jest to zasadniczy czynnik sukcesu. 
Poprzez naszą aktywność poza granicami kraju, sukcesywnie budujemy ich rozpoznawalność jako brandów 
o charakterze globalnym. 
 
Zarazem Global Cosmed S.A. nadal rozwija swoją aktywność w segmencie private label. Dostarczamy nasze 
wyroby do praktycznie wszystkich liczących się na terenie kraju i regionu graczy rynkowych, takich jak sieć Lidl, 
Biedronka, Aldi, Kaufland, czy Rossmann. Dzięki zaangażowaniu zespołu naszej niemieckiej spółki Global Cosmed 
GmbH oraz dzięki potencjałowi przejętego w 2014 roku zakładu produkcyjnego Global Cosmed domal GmbH, 
realizujemy też zamówienia na rzecz najważniejszych sieci handlowych na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii. 
Również w tym segmencie upatrujemy zasadniczy potencjał wzrostu w ekspansji zagranicznej. 
 
Global Cosmed S.A. jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej Global Cosmed, której korzenie sięgają 
początków lat 90-tych. Spółka zadebiutowała na parkiecie głównym Giełdy Papierów Wartościowych w lipcu 
2013 roku, jako producent i dystrybutor artykułów kosmetycznych i chemicznych z segmentu private label, 
wytwarzanych na rzecz największych krajowych i międzynarodowych sieci handlowych. 
 

3. Działalność Grupy Kapitałowej Global Cosmed w okresie objętym raportem półrocznym 

 

Poniżej zaprezentowane zostały skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Global Cosmed dotyczące 

okresu 01.01.-30.06.2018 roku oraz dane porównywalne. 

WYBRANE DANE Z RACHUNKU 

ZYSKÓW I STRAT 
kwoty w tys. PLN kwoty w tys. EUR 

  01.01.2018- 01.01.2017- 01.01.2018- 01.01.2017- 

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017 

I. Przychody ze sprzedaży 142 675 141 322  33 654 33 273   

II. Zysk (strata) z działalności 

operacyjnej 
2 (8 793) 0 (2 070)  

III. Zysk (strata) brutto  (1 197) (10 416)  (282) (2 452)  

IV. Zysk (strata) netto (2 137) (11 207)  (504) (2 639)  

 

WYBRANE DANE Z BILANSU kwoty w tys. PLN kwoty w tys. EUR 

  30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017 

Aktywa trwałe 255 767 255 520 58 641 61 263 

Aktywa obrotowe 86 005 92 358 19 719 22 143 

Zapasy 34 497 40 163 7 909 9 629 

40 427 38 821 9 269 9 308 
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Należności krótkoterminowe z 

tytułu dostaw i usług 

Środki pieniężne i inne aktywa 

pieniężne 
4 650 5 144 1 066 1 233 

Aktywa ogółem 341 772 347 878 78 359 83 406 

Kapitał własny 185 308 187 564 42 753 44 970 

Zobowiązania długoterminowe 

ogółem 
40 203 39 488 9 217 9 468 

Zobowiązania krótkoterminowe 

ogółem 
116 261 120 826 26 656 28 969 

 
Wybrane dane finansowe za okres 1.01.2018 - 30.06.2018 roku i okres 1.01.2017 - 31.12.2017 roku zostały 
przeliczone na EURO wg następujących zasad: 
I. Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – wg kursu średniego NBP obowiązującego na ostatni 
dzień okresu bilansowego: 
kurs na 30.06.2018 roku wynosił za 1 EUR - 4,3616 
kurs na 31.12.2017 roku wynosił za 1 EUR - 4,1709 
 
II. Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów oraz sprawozdania 
z przepływów pieniężnych – wg średnich kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez 
NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku: 
Średnia arytmetyczna średnich kursów na 30.06.2018 roku wyniosła: 4,2395 
Średnia arytmetyczna średnich kursów na 30.06.2017 roku wyniosła: 4,2474. 

Osiągnięte przez Grupę w okresie 01.01.-30.06.2018 roku oraz w roku 2017 wybrane wskaźniki finansowe zostały 

przedstawione poniżej wraz z metodologią ich wyliczenia: 

WYSZCZEGÓLNIENIE j.m. 
01.01.2018- 01.01.2017- 

30.06.2018 30.06.2017 

Rentowność sprzedaży netto 
% -1,50% -7,93% 

(wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży) 

Rentowność sprzedaży brutto 
% -0,74% -7,05% 

(wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży) 

Szybkość obrotu należności (należności z tytułu 

dostaw i usług x 180 / przychody ze sprzedaży) 
dni 51 62 

Szybkość obrotu zapasów 
dni 43,5 54 

(zapasy x 180 / przychody ze sprzedaży) 

Płynność I 

Wsk. 0,74 0,86 (aktywa obrotowe / zobowiązania 

krótkoterminowe) 

Płynność II 

Wsk. 0,44 0,51 (aktywa obrotowe - zapasy) / zobowiązania 

krótkoterminowe) 

 

Zarząd Global Cosmed S.A. ocenia sytuację finansową Grupy Kapitałowej jako stabilną i pozytywnie ocenia 

perspektywy jej dalszego rozwoju. W ocenie Zarządu obecna sytuacja Grupy Kapitałowej nie stanowi zagrożenia 

dla dalszej kontynuacji działalności. 
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W bieżącym okresie oraz w okresie porównawczym Jednostka Dominująca terminowo spłacała zobowiązania 

z tytułu otrzymanych kredytów. Kredyt w rachunku bieżącym Global Cosmed S.A. z dnia 20.04.2016r. 

w wysokości 2 mln PLN w mBank S.A. został całkowicie spłacony przed terminem wynikającym z umowy 

kredytowej. Nie wystąpiły również żadne przypadki naruszeń umów, które mogłyby skutkować przyspieszeniem 

terminu wymagalności zobowiązań. W Spółkach zależnych: Global Cosmed domal GmbH oraz Domal 

Grundstücksgesellschaft mbH nie występuje istotne zadłużenie z tytułu kredytów. 

Global Cosmed S.A. według stanu na dzień 30.06.2018 r., była stroną następujących umów kredytowych: 

Kredytodawca 
Rodzaj 

kredytu 

Umowa  

z dnia 
Data spłaty 

Kwota 

zobowiązania 

wg umowy  

Aktualne 

zadłużenie na 

dzień 

31.12.2017 

w tys. PLN 

Aktualne 

zadłużenie na 

dzień 

30.06.2018 

w tys. PLN 

Bank  
Pekao S.A. 

Kredyt  
w rachunku 

bieżącym 
12.12.2012 31.05.2019 16 000 000 15 893 15 887 

Bank  
Pekao S.A. 

Kredyt  
w rachunku 

bieżącym 
12.01.2015 31.05.2019 

1.600.000 
(w EUR) 

5 966 6 729 

mBank S.A. 
Kredyt 

obrotowy 
19.11.2013 30.07.2019 

6.000.000 
(w PLN) 

6 000 6 000 

mBank S.A. 
Kredyt  

w rachunku 
bieżącym 

20.04.2016 30.04.2019 
2.000.000 

(w PLN) 
2 000 0 

mBank S.A. 
kredyt 

inwestycyjny 
20.04.2016 30.04.2019 

2.615.370 
(w EUR) 

4 848 3 304 

mBank S.A. 
kredyt 

inwestycyjny 
20.04.2016 

20.600.000 
spłata do 

30.04.2024 
8.080.730 
spłata do 

31.12.2024 

28.680.730  
(w PLN) 

27 681 27 381 

        Razem 62 388 59 301 
 
Spółka Global Cosmed S.A. zawarła w dniu 29 czerwca 2018 roku z Bankiem Pekao S.A. umowę odnawialnego 
kredytu zaliczka w wysokości 6 000 tys. PLN. Kredyt na dzień bilansowy 30.06.2018r. nie został uruchomiony. 
Uruchamianie Kredytu Zaliczka do powyższej wysokości będzie następowało sukcesywnie, wraz z redukcją kwoty 
kredytu w rachunku bieżącym, udzielonego przez Pekao S.A., na podstawie Umowy Nr 15/CK/2012 kredytu 
w rachunku bieżącym, z dnia 12 grudnia 2012r., wraz z późniejszymi zmianami, z 16 000 tys. PLN do wysokości 
10 000 tys. PLN, aby nie przekroczyć łącznego zaangażowania w wysokości 16 000 tys. PLN. 
 
Global Cosmed Group S.A. w Jaworze według stanu na dzień 30.06.2018 r., była stroną następujących umów 

kredytowych: 

Kredytodawca 
Rodzaj 

kredytu 
Umowa  
z dnia 

Data spłaty 
Kwota zobowiązania 

wg umowy w tys. PLN 

Aktualne 
zadłużenie na 

dzień 30.06.2018 
w tys. PLN 

PEKAO S.A.  
Kredyt w rach. 

bieżącym  
14.12.2012 31.05.2019 10 000 9 802 

DEUTSCHE 
BANK S.A. 

Kredyt 
inwestycyjny 
KIN/1202578 

15.02.2012  28.02.2019 7 000 795 

DEUTSCHE 
BANK S.A. 

Kredyt w 
rachunku 

18.03.2016 21.06.2019 5 000 5 000 
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bieżącym  
KRB/1605339 

DEUTSCHE 
BANK S.A. 

Kredyt 
obrotowy 

nieodnawialny 
KON/1621152 

15.09.2016 02.09.2019 4 000 1 875 

    Razem 17 472 
 

Spółka Global Cosmed Group S.A. zawarła w dniu 29 czerwca 2018 roku z Bankiem Pekao S.A. umowę 

odnawialnego kredytu zaliczka w wysokości 3 000 tys. PLN. Kredyt na dzień bilansowy 30.06.2018r. nie został 

uruchomiony. Uruchamianie Kredytu Zaliczka do powyższej wysokości będzie następowało sukcesywnie, wraz 

z redukcją kwoty kredytu w rachunku bieżącym, udzielonego przez Pekao S.A., na podstawie Umowy 

Nr 16/CK/2012 kredytu w rachunku bieżącym, z dnia 12 grudnia 2012r., wraz z późniejszymi zmianami, 

z 10 000 tys. PLN do wysokości 7 000 tys. PLN, aby nie przekroczyć łącznego zaangażowania w wysokości 

10 000 tys. PLN. 

 

4. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji  
 

Na dzień 30.06.2018 roku Spółka Global Cosmed S.A. posiadała następujące podmioty zależne:  

✓ Global Cosmed domal GmbH 
✓ Domal Grundstücksgesellschaft mbH 
✓ Global Cosmed Group S.A. 

Na dzień 30.06.2017 roku Spółka Global Cosmed S.A. posiadała następujące podmioty zależne:  

✓ Global Cosmed domal GmbH 
✓ Domal Grundstücksgesellschaft mbH 
✓ Global Cosmed Group S.A. 

 

Konsolidacji podlegają nastepujące jednostki: 

 

Nazwa jednostki zależnej Siedziba 

Global Cosmed domal GmbH Stadtilm, Niemcy 

Domal Grundstücksgesellschaft mbH Stadtilm, Niemcy 

Global Cosmed Group S.A. Jawor, Polska 

Brand Property sp. z o.o. Radom, Polska  

Kret Brand Property sp. z o.o. sp. k. Radom, Polska  

Sofin Brand Property sp. z o.o. sp.k. Radom, Polska  

Global Cosmed Group GmbH Hamburg, Niemcy 

Global Cosmed GmbH Hamburg, Niemcy 

Global Cosmed International GmbH Hamburg, Niemcy 

Global Cosmed Qingdao Qingdao, Chiny  

Perfect Circle GmbH Hamburg, Niemcy 

 

Wszystkie jednostki konsolidowane są metodą pełną. 

 

Jednostkami powiązanymi w Grupie Kapitałowej Global Cosmed S.A. według stanu na dzień 30.06.2018 roku są: 
Akcjonariusz większościowy: 
Andreas Mielimonka 
 
Podmioty powiązane: 
Blackwire Ventures Ltd. 
Blackwire Ventures Sp. z o.o. 
Mielimonka Holding Sp. z o.o. 
Blackwire Ventures sp. z o.o. HoldCo sp.k. (dawniej: Global Cosmed Group Management sp. z o.o. w Radomiu) 
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Blackwire Ventures sp. z o.o. sp.k. 
 

5. Wskazanie skutków zmian w strukturze Grupy, w tym wyniku połączenia jednostek, przejęcia lub 

sprzedaży jednostek, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania 

działalności 

 
W okresie pierwszego półrocza 2018 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Global Cosmed 
w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek Grupy, inwestycji 
długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 
 

6. Stanowisko Zarządu Jednostki Dominującej, co do możliwości zrealizowania wcześniej 

publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych 

w śródrocznym sprawozdaniu finansowym w stosunku do wyników prognozowanych 

 
W dniu 31 marca 2018 roku Zarząd Jednostki Dominującej przedstawił prognozę wyników na okres od 1 stycznia 
2018 roku do 31 grudnia 2018 roku., która obejmowała: - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy 
kapitałowej Global Cosmed: 320 mln PLN, - Skonsolidowaną EBITDA grupy kapitałowej Global Cosmed: 
10 mln PLN. EBITDA definiowana jest jako wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację oraz 
o odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych. 
 
Przedstawioną prognozę skonsolidowanego wyniku Zarząd Global Cosmed S.A. przygotował w oparciu 
o szczegółowe plany wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Prognoza opiera się na planach 
sprzedażowych spółek dystrybucyjnych oraz na poprawie efektywności operacyjnej zakładów produkcyjnych. 
Poprawa efektywności operacyjnej zakładów produkcyjnych wymaga dalszych nakładów inwestycyjnych rzędu 
500 tysięcy złotych miesięcznie w 2018 roku. 
Prognoza przychodów na 2018 rok uwzględnia uzyskanie kolejnych kontraktów w segmencie marki prywatnej 
sieci handlowych. Dwudziestoprocentowe zwiększenie wykorzystania mocy produkcyjnych linii kosmetycznych 
implikuje poprawę całkowitej marżowości o 8% r./r. dzięki korzystniejszemu rozkładowi kosztów stałych. 
 
Sprzedaż produktów pod markami, będącymi własnością Global Cosmed wykazuje stabilny trend wzrostowy. 
Zarząd zakłada ośmioprocentowy wzrost na rynku lokalnym. Planujemy również osiągniecie znaczących 
wzrostów na rynkach zagranicznych. Prognozowana sprzedaż w Niemczech to 4 miliny euro a w Chinach 
700 tys. euro. Potencjał pozostałych rynków zagranicznych jest oceniany na 1 milion euro. 
 
Prognoza zakłada poprawę efektywności kosztowej w spółkach produkcyjnych w oparciu o zakończone 
negocjacje handlowe z dostawcami oraz zakończony proces własnej produkcji opakowań. 
 
Przygotowując prognozę, Zarząd Spółki wziął pod uwagę w głównej mierze: poprzednie wyniki, analizę rynku, 
kontynuację strategii, udział w rynku i pozycję Spółki, sytuację finansową i jej potencjalne zmiany. Uwzględniając 
założenia do niniejszej prognozy oraz wynik za pierwsze półrocze 2018 roku, Zarząd nie widzi zagrożenia  
w możliwości realizacji prognozy na 2018 rok. 
 

7. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% 

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Jednostki Dominującej - Global Cosmed S.A. na dzień 

przekazania raportu półrocznego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich 

procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego 

udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze 

własności znacznych pakietów akcji Jednostki Dominującej - Global Cosmed S.A. w okresie od 

przekazania poprzedniego raportu kwartalnego  

 

Według informacji posiadanych przez Spółkę, struktura akcjonariatu Jednostki Dominującej na dzień przekazania 

raportu półrocznego przedstawiała się następująco (dane dotyczące liczby akcji i liczby głosów przynależnych 

liczbie akcji): 
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Nazwa akcjonariusza 
Liczba akcji 

w szt. 
Liczba głosów na 

WZA 

Wartość 
nominalna akcji w 

PLN 

Udział w liczbie 
głosów na WZA 

Andreas Mielimonka* 48 303 159 48 303 159 48 303 159 56,0% 

Blackwire Ventures sp. z o.o.** 23 963 623 41 189 745 23 963 623 27,8% 

Mielimonka Holding sp. z o.o.** 2 997 625 2 997 625 2 997 625 3,5% 

Pozostali 11 061 679 11 061 679 11 061 679 12,8% 

Razem 86 326 086 103 552 208 86 326 086 100% 

* wraz z małżonką     
** podmioty kontrolowane przez Andreasa Mielimonka    

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosił 86 326 086 PLN i dzielił się na 86 326 086 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. 

 

Akcjonariuszom nie przysługują inne prawa głosu niż wynikające z posiadanych akcji. 

 

Akcjonariuszom nie przysługują specjalne uprawnienia kontrolne. 

 

Nie występują ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu przez Akcjonariuszy. 

 

Akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Global 

Cosmed S.A. na dzień przekazania raportu półrocznego są:  

• Andreas Mielimonka wraz z małżonką posiada 48 303 159 akcji, tj. 55,95% kapitału podstawowego 
uprawniających do 48 303 159 głosów, tj. 46,65 % liczby głosów ogółem; 
Andreas Mielimonka wraz ze spółkami zależnymi od niego: Blackwire Ventures Sp. z o.o., Mielimonka 
Holding sp. z o.o. posiada łącznie 75 264 407 akcji Global Cosmed S.A. stanowiących 87,19% akcji 
w kapitale zakładowym Spółki i dających łącznie 92 490 529 głosów na walnym zgromadzeniu, 
co stanowi 89,32 % głosów na walnym zgromadzeniu; 
 

• Blackwire Ventures Sp. z o.o., posiadająca 23 963 623 akcji, tj. 27,76 % kapitału podstawowego, 
uprawniających do 41 189 745 głosów, tj. 39,78 % liczby głosów ogółem. 

Kapitał zakładowy Spółki na dzień przekazania poprzedniego raportu kwartalnego wynosił 86 326 086 PLN i dzielił 

się na 86 326 086 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. 

Nazwa akcjonariusza
Liczba akcji

w  szt.

Liczba głosów 

na WZA

Wartość 

nominalna akcji 

w  PLN

Udział w  

liczbie głosów 

na WZA

Andreas Mielimonka* 42 429 796 42 429 796 42 429 796 41,0%

Blackwire Ventures sp. z o.o.** 23 963 623 41 189 745 23 963 623 39,8%

GCG Management Sp. z o.o.  

HoldCo Sp. k.**
5 873 363 5 873 363 5 873 363 5,7%

Mielimonka Holding sp. z o.o.** 2 997 625 2 997 625 2 997 625 2,9%

Pozostali 11 061 679 11 061 679 11 061 679 10,7%

Razem 86 326 086 103 552 208 86 326 086 100%

* wraz z małżonką

** podmioty kontrolowane przez Andreasa Mielimonka  
Struktura zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji została opisana w punkcie 8 niniejszego 
sprawozdania. 

8. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) oraz akcji i udziałów 

w jednostkach powiązanych Global Cosmed S.A., przez osoby zarządzające i nadzorujące Global 

Cosmed S.A. na dzień przekazania raportu półrocznego wraz ze wskazaniem zmian w stanie 

posiadania w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób 

 

Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, w okresie od 1 lipca 2018 roku do dnia 14 września 2018 roku 

wystąpiły następujące zmiany w stanie posiadania akcji Spółki i uprawnień do nich przez osoby zarządzające 

i nadzorujące Global Cosmed S.A.: 
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Prezes Zarządu Global Cosmed S.A. – Andreas Mielimonka, w związku z rozwiązaniem Global Cosmed Group 

Management sp. z o.o. HoldCo sp. k. (dawniej: GCG Investment sp. z o.o.) i zawartym pomiędzy wspólnikami 

porozumieniem nabył 1 000 000 akcji na okaziciela wyemitowanych przez Global Cosmed S.A. oraz 4 873 363 

akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 PLN każda, w kapitale zakładowym Global Cosmed  S.A. 

Przed zawarciem porozumienia, Andreas Mielimonka bezpośrednio wraz z małżonką posiadał 42.429.796 akcji 

Global Cosmed S.A. wraz z posiadanymi za pośrednictwem kontrolowanych przez niego spółkami: Blackwire 

Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu posiadającej 23.963.623 akcje, Global Cosmed Group Management 

sp. z o.o. HoldCo sp. k. z siedzibą w Radomiu posiadającej 5.873.363 akcje, Mielimonka Holding sp. z o.o. 

z siedzibą w Radomiu posiadającej 2.997.625 akcji, stanowiły 87,19% akcji w kapitale zakładowym Global Cosmed 

S.A., dających łącznie 92.490.529 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 89,32% głosów na walnym 

zgromadzeniu. Po zawarciu porozumienia Andreas Mielimonka bezpośrednio posiada z małżonką 48.303.159 

akcji Global Cosmed S.A. wraz z posiadanymi za pośrednictwem kontrolowanych spółek: Blackwire Ventures sp. 

z o.o. z siedzibą w Radomiu posiadającej 23.963.623 akcje, Mielimonka Holding sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu 

posiadającej 2.997.625 akcji stanowią 87,19% akcji w kapitale zakładowym Global Cosmed S.A. i dają łącznie 

92.490.529 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 89,32% głosów na walnym zgromadzeniu. 

 

9. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub 

organem administracji publicznej z uwzględnieniem informacji w zakresie postępowania 

dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Global Cosmed S.A. lub jednostki od niej zależnej, 

których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Global Cosmed S.A. 

 

Pismem z dnia 26 czerwca 2017 roku Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wszczął 

postepowanie podatkowe wobec spółki zależnej Global Cosmed Group S.A. z siedzibą w Jaworze, w sprawie 

podatku dochodowego od osób prawnych za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku. Postępowanie 

dotyczy zasadności stosowanych cen transferowych w transakcjach między podmiotami powiązanymi, w tym 

z Global Cosmed S.A. Wszczęte postępowanie jest wynikiem przeprowadzonej przez Naczelnika Dolnośląskiego 

Urzędu Skarbowego, kontroli podatkowej za ten sam okres, obejmującej m.in. stosowane przez spółkę ceny 

transferowe. W toku kontroli organ kontrolujący zakwestionował niektóre stosowane w Grupie Kapitałowej ceny 

transferowe, wskazując iż w jego ocenie miały one charakter nierynkowy i oszacował potencjalną różnicę w 

obrocie między podmiotami na 30 milionów złotych. Kontrolowany podmiot złożył zastrzeżenia do protokołu 

pokontrolnego, w następstwie czego rozpoczęto postępowanie podatkowe. Spółka Global Cosmed Group S.A. na 

bieżąco udziela wyjaśnień na otrzymane zapytania ze strony Urzędu Skarbowego. Na dzień publikacji 

sprawozdania postępowanie podatkowe nie zostało jeszcze zakończone i nie można przewidzieć jego wyników. 

Jednakże, zdaniem Zarządu Global Cosmed S.A. prawdopodobieństwo zaistnienia ewentualnych negatywnych 

skutków podatkowych dla spółki Global Cosmed Group S.A. jest oceniane jako niskie. 

 

Obowiązujące w Polsce prawo dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od 

osób fizycznych, podatku od towarów i usług czy składek na ubezpieczenia społeczne podlega częstym zmianom, 

co skutkuje brakiem ugruntowanej praktyki oraz niejasnością i niespójnością przepisów. Sytuacja ta powoduje 

możliwość występowania różnic w interpretacji przepisów podatkowych przez organy państwowe i podatników. 

Rozliczenia podatkowe oraz inne rozliczenia (np. celne) mogą być przedmiotem kontroli przez okres do 6 lat. 

Odpowiednie władze kontrolne uprawnione są do nakładania znaczących kar wraz z odsetkami. Istnieje ryzyko, 

że organy kontrolne zajmą odmienne stanowisko od stanowiska Spółki w kwestii interpretacji przepisów, co 

mogłoby w istotny sposób wpłynąć na wysokość zobowiązań publicznoprawnych wykazanych w sprawozdaniu 

finansowym. 

 

10. Zawarte przez Global Cosmed S.A. lub jednostkę od niego zależną jedna lub wiele transakcji 

z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych 

warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości 

 

W okresie objętym raportem Global Cosmed S.A. nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi, na 

warunkach innych niż rynkowe. 
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11. Informacje o udzieleniu przez Global Cosmed S.A. lub jednostkę od niego zależną, poręczeń kredytu, 

pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego 

podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co 

najmniej 10 % kapitałów własnych Global Cosmed S.A. 

 

W okresie objętym raportem Global Cosmed S.A. oraz jednostki Grupy Kapitałowej Global Cosmed nie udzielały 

poręczeń kredytu, pożyczki i nie udzielały gwarancji. 

 

12. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, 

finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości 

realizacji zobowiązań 

 

Grupa Kapitałowa utrzymuje zasoby środków pieniężnych wystarczające do regulowania wymagalnych 

zobowiązań oraz posiada dodatkowe możliwości finansowania dzięki przyznanym liniom kredytowym. W ramach 

procesów ograniczających ryzyko utraty płynności Grupa Kapitałowa prognozuje przepływy pieniężne 

w powiązaniu z analizą poziomu płynności aktywów, a także monitoruje płynność i zabezpiecza finansowanie 

w ramach podpisanych umów kredytowych. W okresie 1 półrocza 2018 roku Grupa Kapitałowa Global Cosmed 

wykazywała pełną zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań wobec innych podmiotów. 

Jednostka Dominująca Grupy spłaciła przed terminem kredyt w rachunku bieżącym w mBank S.A., w kwocie 

2 mln PLN. 

Nie wystąpiły również żadne przypadki naruszeń umów, które mogłyby skutkować przyspieszeniem terminu 

wymagalności zobowiązań. 

Poziom zadłużenia Grupy Kapitałowej z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek zmniejszył się w okresie 

1.01. 30.06.2018 roku o 4 038 tys. PLN do 77 559 tys. PLN. 

Spółki Grupy na bieżąco analizują jest portfel należności handlowych. 

W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki płynności: 

WYSZCZEGÓLNIENIE j.m. 
01.01.2018- 01.01.2017- 

30.06.2018 30.06.2017 

Płynność I 
Wsk. 0,74 0,86 

(aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe) 

Płynność II 

Wsk. 0,44 0,51 (aktywa obrotowe - zapasy) / zobowiązania 

krótkoterminowe) 

 
13. Wskazanie zagrożeń i ryzyk, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na  osiągnięte wyniki 

w perspektywie co najmniej kolejnego półrocza 

 
Głównym celem strategii Grupy jest wzrost wartości akcji Global Cosmed S.A. poprzez zwiększenie przychodów 
ze sprzedaży w kraju i za granicą, ekspansję na nowe rynki zagraniczne oraz wzrost rentowności prowadzonej 
działalności. Podstawą realizacji tej strategii jest konsekwencja w dywersyfikowanym rozwoju portfela marek 
własnych oraz marek prywatnych w połączeniu z inwestycjami poprawiającymi efektywności wewnętrzną oraz 
w ramach integracji pionowej (np. własna produkcja opakowań). 
 
Wśród podstawowych zagrożeń i ryzyk, mogących, w ocenie Spółki, mieć wpływ na osiągnięte w przyszłych 
okresach wyniki finansowe należy wymienić: 
 
Ryzyka związane z działalnością Grupy: 
• ryzyko niezrealizowania strategii Jednostki Dominującej - Global Cosmed S.A.; 
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• ryzyko związane z panującymi tendencjami wzrostu cen na kluczowe komponenty produkowanych 
wyrobów; 

• ryzyko związane z uzależnieniem od głównego odbiorcy; 
• ryzyko związane z zapisami umów z kontrahentami; 
• ryzyko związane z zagrożeniem zdrowia lub życia konsumentów; 
• ryzyko związane z pracami badawczo-rozwojowymi nad nowymi produktami; 
• ryzyko związane z awarią linii produkcyjnych; 
• ryzyko związane z zanieczyszczeniem środowiska; 
• ryzyko nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów. 
 
Ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Grupa prowadzi działalność: 
• ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną; 
• ryzyko związane ze wzrostem stóp procentowych; 
• ryzyko związane ze zmianą przepisów prawnych oraz ich interpretacji; 
• ryzyko związane ze zdarzeniami nadzwyczajnymi, losowymi oraz zmianami pogodowymi; 
• ryzyko związane ze znacznymi zmianami kursów walut; 
• ryzyko związane z panującymi tendencjami na rynku kosmetyków i produktów chemii gospodarczej 
• ryzyko związane z nasileniem konkurencji. 
 
Zarząd Global Cosmed S.A. na bieżąco obserwuje zagrożenia i ryzyko wewnętrzne i zewnętrzne, mogące mieć 
znaczący wpływ na działalność Grupy. W przypadku wystąpienia zagrożeń podejmuje działania, aby w jak 
najbardziej efektywny sposób realizować zamierzone cele Grupy. 
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Zarząd Global Cosmed S.A.: 

 

 

 

Prezes Zarządu    Andreas Mielimonka  ………………………………………………. 

 

 

 

Wiceprezes Zarządu   Magdalena Mielimonka  ……………………………………………….. 

 

 

 

Członek Zarządu    Paweł Szymonik   ……………………………………………….. 

 

 

 

Członek Zarządu    Arthur Mielimonka  ……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radom, 14 września 2018 roku 
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