
 

 

 

 
Raport bieżący nr 2/2022 z dnia 05.01.2022 r. 
 
Temat:                Realizacja skupu akcji własnych 
                                                    
Podstawa prawna:                    inne uregulowania 
 
Treść raportu: 
 
Zarząd GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż 
wykonując postanowienia Umowy o pełnienie funkcji doradcy i pośrednika w realizacji odkupu akcji                  
z dnia 04.10.2021 r., IPOPEMA Securitas S.A. z siedzibą w Warszawie nabyła na Giełdzie Papierów 
Wartościowych na rachunek Emitenta: 
 
- w dniu 29.12.2021 r. 4.626 akcji Emitenta, po średniej jednostkowej cenie nabycia 4,46 zł 
- w dniu 30.12.2021 r. 2.363 akcji Emitenta, po średniej jednostkowej cenie nabycia 4,56 zł 
 
Nabyte w okresie od 29.12.2021 r. do 04.01.2022 r. akcje własne Emitenta stanowią 0,0080% kapitału 
zakładowego Spółki i dają 0,0067% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
 
W wyniku przeprowadzonej transakcji Emitent posiada łącznie 239.970 akcji własnych, stanowiących 
0,2747% kapitału zakładowego Spółki i dających 0,2295% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy. 
 
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. b) Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 
2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w 
odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających 
zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji, Emitent podczas przeprowadzania 
transakcji w ramach programu odkupu nie może nabywać na każdy dzień obrotowy więcej niż 25% 
średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami z 20 dni handlowych poprzedzających dzień nabycia. 
 
Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych 
oraz w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Emitenta w dniu 04.10.2021 roku Regulaminem 
programu odkupu akcji własnych Spółki, (podanym do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 
25/2021 r. z dnia 04.10.2021 r.) na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały nr 5 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 04 października 2021 r. w sprawie 
upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych spółki, określenia warunków nabywania akcji 
własnych przez spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji 
własnych (o podjęciu której Emitent informował Raportem Bieżącym nr 23/2021 z dnia 04 
października 2021 roku). 
 
Nabyte w ramach transakcji akcje będą mogły być umorzone, sprzedane lub zaoferowane w ramach 
programów motywacyjnych dla pracowników lub w związku z emisją instrumentów finansowych, z 
ograniczeniami wskazanymi w regulaminie programu odkupu akcji własnych Global Cosmed S.A. 
 
Zarząd Spółki w dniu 03.01.2022 r. podjął uchwałę nr 1/1/2022, na podstawie której, z dniem 4 
stycznia 2022 roku, zawiesił realizację Programu odkupu akcji własnych Global Cosmed S.A., na 
okres od 4 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., o czym informował raportem bieżącym nr 1/2022 z 
dnia 03.01.2022 r. 
 
Szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w okresie od 
29.12.2021 r. do 04.01.2022 r. w postaci potwierdzeń transakcji otrzymanych przez Spółkę od 
IPOPEMA Securitas S.A., Emitent przekazuje w załączeniu. 


