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Treść raportu:  

GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu („Emitent”) informuje, iż w dniu 17 listopada 2021 
roku, otrzymał od Pana Andreasa Mielimonki – Prezesa Zarządu Emitenta, zawiadomienie  
o następującej treści: 

„Zawiadomienie o przekroczeniu 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej  
– Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu 

 
Niniejszym zawiadamiam, iż w związku z nabyciem przez zależny ode mnie podmiot - Blackwire 
Ventures sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu,  
- w dniu 9 listopada 2021 r. – 70 000 akcji zwykłych dopuszczonych do obrotu,  
spółki publicznej – Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu, w transakcjach zawartych na rynku 
regulowanym GPW, przekroczyłem 90% ogólnej liczby głosów tej spółki. 
 
Informuję również, iż po tej dacie Blackwire Ventures sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu, nabył 
dodatkowo 
- w dniu 10 listopada 2021 r. – 15 000 akcji zwykłych dopuszczonych do obrotu,  
- w dniu 12 listopada 2021 r. - 3 500 akcji zwykłych dopuszczonych do obrotu,  
- w dniu 15 listopada 2021 r.  – 8 500 akcji zwykłych dopuszczonych do obrotu,  
spółki publicznej – Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu, w transakcjach zawartych na rynku 
regulowanym GPW. 
 
Przed wyżej opisaną zmianą, wraz z podmiotami zależnymi i powiązanymi: 

1. Blackwire Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, posiadającą 23 964 123 (17 226 122 
imiennych i 6 738 001 na okaziciela) dających 41 190 245 głosów; 

2. Mielimonka Holding sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu, posiadającą 2 997 625 akcji na 
okaziciela, dających 2 997 625 głosów; 

3. Magdaleną Mielimonka, posiadającą 286 000 akcji na okaziciela, dających 286 000 głosów; 
4. moimi dziećmi: Arthurem Mielimonka, posiadającym 1 119 896 akcji na okaziciela, dających 

1 119 896 głosów, Laurą Mielimonka - Hofmann, posiadającą 107 330 akcji na okaziciela, 
dających 107 330 głosów oraz Anją Mielimonka, posiadającą 107 330 akcji na okaziciela, 
dających 107 330 głosów, 

posiadałem łącznie 76 835 463 (17 226 122 imiennych i 59 609 341 na okaziciela) akcji Emitenta 
stanowiących 87,97% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i dających łącznie 94 061 585 głosów na 
walnym zgromadzeniu, co stanowi udział w wysokości 89,96% w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu. 
 
Aktualnie, wraz z podmiotami zależnymi i powiązanymi: 

1. Blackwire Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, posiadającą 24 061 123 (17 226 122 
imiennych i 6 835 001 na okaziciela) dających 41 287 245 głosów; 



2. Mielimonka Holding sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu, posiadającą 2 997 625 akcji na 
okaziciela, dających 2 997 625 głosów; 

3. Magdaleną Mielimonka, posiadającą 286 000 akcji na okaziciela, dających 286 000 głosów; 
4. moimi dziećmi: Arthurem Mielimonka, posiadającym 1 119 896 akcji na okaziciela, dających 

1 119 896 głosów, Laurą Mielimonka - Hofmann, posiadającą 107 330 akcji na okaziciela, 
dających 107 330 głosów oraz Anją Mielimonka, posiadającą 107 330 akcji na okaziciela, 
dających 107 330 głosów, 

posiadam łącznie 76 932 463 (17 226 122 imiennych i 59 706 341 na okaziciela) akcji Emitenta 
stanowiących 88,09%  akcji w kapitale zakładowym Emitenta i dających łącznie 94 158 585 głosów na 
walnym zgromadzeniu, co stanowi udział w wysokości 90,05% w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu. 
 
Informuję zarazem, że: 
- poza wyżej wskazanymi podmiotami: Blackwire Ventures Sp. z o. o., Mielimonka Holding sp. z o. o.  
i Magdaleną Mielimonka, Arthurem Mielimonka, Laurą Mielimonka - Hofmann, Anją Mielimonka, 
żadne podmioty ode mnie zależne i ze mną powiązane, nie posiadają akcji Spółki oraz, że nie 
zawierały żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do 
wykonywania prawa głosu; 
- nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), 
- nie posiadam również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) 
Ustawy; 
- w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wykluczam bezpośredniego lub pośredniego zwiększenia lub 
zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce.” 
 

  
 

 
 
 
 


