Raport bieżący nr 14/2013 z dnia 30.12.2013 r.

Temat:

Zmiany w kapitale zakładowym Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące
i okresowe
§34 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim

Treść raportu:
Zarząd Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym
nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych).
Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło wskutek wydania w dniu 30 grudnia 2013 roku
200.000 (dwustu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda, o
łącznej wartości nominalnej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), posiadaczom łącznie 200.000
(dwustu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych, w tym 100.000 (stu tysięcy) warrantów
subskrypcyjnych serii A oraz 100.000 (stu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B. Posiadacze
warrantów subskrypcyjnych serii A i B, wykonując prawa z posiadanych warrantów, złożyli
oświadczenie o objęciu łącznie 200.000 Akcji serii E w ramach warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego i w pełni wnieśli wymagane wkłady.
Emisja Akcji serii E nastąpiła na podstawie uchwały nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Global Cosmed S.A. z dnia 2 sierpnia 2011 r., z wyłączeniem w całości prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy. Informacja o emisji warrantów i zasadach ich objęcia została
podana przez Spółkę do publicznej wiadomości w pkt. 17.2.1 oraz pkt. 21.1.4 Prospektu Emisyjnego,
zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych w dniu 18 września 2012 roku i
opublikowanego na stronie internetowej Spółki w dniu 21 września 2012 roku.
Szczegółowe zasady przydziału warrantów zostały ustalone uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/12/2013 z
dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla
Członków Zarządu. Jako kryterium przydziału warrantów subskrypcyjnych Rada Nadzorcza przyjęła

realizację wyników finansowych za III kwartały 2013 roku. Osobami uprawnionymi do objęcia
warrantów subskrypcyjnych są, zgodnie z uchwałą nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Global Cosmed S.A. z dnia 2 sierpnia 2011 r., członkowie Zarządu Spółki.
Kapitał zakładowy Spółki po wydaniu akcji serii E wynosi 35.533.311,00 zł (słownie: trzydzieści pięć
milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta jedenaście złotych).
Kapitał zakładowy dzieli się na 35.533.311 (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćset trzydzieści trzy
tysiące trzysta jedenaście) akcji o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda, z czego:
- 1.813.276 stanowią akcje imienne serii A o numerach od 0000001 do 1.813.276, uprzywilejowane w
ten sposób, że na jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- 15.412.846 stanowią akcje imienne serii B o numerach od 1.813.277 do 17.226.122,
uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu
Spółki,
- 7.253.104 stanowią akcje serii C, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
17.226.123 do 24.479.226,
- 4.600.000 stanowią akcje serii F, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
24.479.227 do numeru 29.079.226,
- 6.254.085 stanowią akcje serii D, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
29.079.227 do 35.333.311,
- 200.000 stanowią akcje serii E, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od do
35.333.312 do 35.533.311.
Ogólna liczba głosów z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki przysługujących na walnym
zgromadzeniu Spółki wynosi obecnie 52.759.433.

