Raport bieżący nr 12/2016 z dnia 10.02.2016 r.

Temat:

Powołanie Wiceprezesa Zarządu spółki zależnej

Podstawa prawna:

§103 ust. 1 w zw. z ust. 4 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 Spółki Global Cosmed S.A. ("Global Cosmed", "Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki zależnej
Global Cosmed Group S.A. z siedzibą w Jaworze, w dniu 10 lutego 2016 r. podjęła uchwałę powołaniu Pani
Ewy Wójcikowskiej do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki.
Pani Ewa Wójcikowska pełni obecnie funkcję Prezesa Zarządu Emitenta.
Z grupą kapitałową Global Cosmed związana jest od 1996 r. W Zarządzie Emitenta zasiada od 2003 r., od
2008 r. pełniąc funkcję Prezesa Zarządu. Wcześniej pracowała kolejno na stanowiskach: specjalisty
chemika, szefa działu laboratorium i kontroli jakości, managera ds. rozwoju i wdrożeń, Dyrektora Zakładu.
Pani Ewa Wójcikowska pełniła zarazem w spółce Global Cosmed Group S.A. następujące funkcje:
W okresie od 4 sierpnia 2005 roku do 1 stycznia 2008 roku - Prezesa Zarządu ,
w okresie od 1 stycznia 2008 do 8 sierpnia 2008 roku - Wiceprezesa Zarządu,
w okresie 8 sierpnia 2008 roku do 31 maja 2011 roku - ponownie Prezesa Zarządu spółki.
W Zarządzie Spółki Global Cosmed Group S.A. Pani Ewa Wójcikowska będzie odpowiedzialna przede
wszystkim za działalność zakładów produkcyjnych spółki w Jaworze i Świętochłowicach.
Pani Ewa Wójcikowska jest absolwentką Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Łódzkiej;
ukończyła także studia podyplomowe z zakresu zarządzania oraz studia licencjackie na kierunku finanse i
bankowość na Wydziale Ekonomii Politechniki Radomskiej. Jest również absolwentką Studiów
Podyplomowych MBA - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Managerów i Uniwersytetu Erazma z Rotterdamu.
Pani Ewa Wójcikowska oświadczyła, iż jej działalność prowadzona poza Global Cosmed Group S.A nie jest
działalnością konkurencyjną, ani iż nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce
osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej

konkurencyjnej osoby prawnej, poza wyżej wymienionymi. Nie została też wpisana do Rejestru Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

