
 
  
 
Raport bieżący nr 13/2017 z dnia 28.04.2017r. 

 

Temat:  Odwołanie i powołanie Prokurenta 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i 

okresowe 

Treść raportu: 

 

Zarząd Global Cosmed S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 28.04.2017 r. podjął 

uchwałę o odwołaniu prokury udzielonej Pani Urszuli Matrackiej. 

  

Zarazem Zarząd Spółki podjął uchwałę o udzieleniu prokury łącznej Panu Sławomirowi 

Miętka. 

 

Pan Sławomir Miętka jest absolwentem wydziału prawa Europejskiego Uniwersytetu 

„Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą, posiada również dyplom ukończenia studiów wydziału 

prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył także studia 

podyplomowe z wyceny nieruchomości. W roku 2007 ukończył aplikację radcowską w 

Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach, uzyskując tytuł radcy prawnego. 

 

Pan Sławomir Miętka od roku 2004 związany jest zawodowo z grupą kapitałową Global 

Cosmed, rozpoczynając pracę na stanowisku specjalisty ds. prawnych. Od roku 2012 pełni 

funkcję Dyrektora ds. Administracyjnych i Prawnych, odpowiadając za obszary prawne, 

administracyjne, HR oraz IT. 

  

Pan Sławomir Miętka pełni zarazem od 15 grudnia 2015 roku funkcję Członka Zarządu w 

spółce zależnej Global Cosmed Group S.A. z siedzibą w Jaworze. W okresie od 15 czerwca 

2011 roku do dnia 14 grudnia 2015 roku pełnił funkcję Prokurenta tej spółki.  

 

W czasie kariery zawodowej w grupie kapitałowej Global Cosmed Pan Sławomir Miętka był 

współodpowiedzialny m.in. za przeprowadzenie procesu wprowadzenia Emitenta na Giełdę 

Papierów Wartościowych, wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego SAP w 

grupie kapitałowej, proces przejęcia aktywów niemieckiej spółki domal wittol Wasch- und 

Reinigungsmitel GmbH, a także projekt konsolidacji aktywów grupy kapitałowej w roku 2016. 

 

Pan Slawomir Miętka włada językiem niemieckim, angielskim i hiszpańskim. 

 

Pan Sławomir Miętka złożył oświadczenie, iż nie posiada akcji w spółce Global Cosmed S.A., 

oraz iż jego działalność prowadzona poza Global Cosmed S.A nie jest działalnością 



konkurencyjną, ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce 

osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej 

konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 


