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I. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca,
gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny
W trakcie 2013 roku, GLOBAL COSMED S.A. (Emitent, Spółka) podlega zasadom ładu
korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, w
brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały Rady Giełdy Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada
2012 r. Treść zbioru zasad dostępna jest na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. www.corp:gov.gpw.pl.
II. Zakres, w jakim Emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego
Intencją Spółki jest trwałe przestrzeganie wszystkich zasad ładu korporacyjnego określonych jako
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, które obowiązują od 1 stycznia 2012 roku.
Zarząd spółki GLOBAL COSMED S.A. doceniając rangę zasad ładu korporacyjnego,
dla zapewnienia przejrzystości stosunków wewnętrznych oraz relacji Spółki z jego otoczeniem
zewnętrznym, a w szczególności z obecnymi i przyszłymi akcjonariuszami
Global Cosmed S.A., wykonując obowiązek nałożony §29 pkt 3 Regulaminu Giełdy informuje,
że przyjmuje do stosowania wszystkie zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie
"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" z wyłączeniem:
I.

Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych
 zasada nr 5 nie będzie stosowana przez Spółkę
 zasada nr 9 nie będzie stosowana przez Spółkę
 zasada nr 12 nie będzie stosowana przez Spółkę

Zasada nr 5. Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka
wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń
członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń
członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie
Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 roku w sprawie wspierania odpowiedniego systemu
wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione
o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 roku (2009/385/WE).
UZASADNIENIE: Wynagrodzenia członków Zarządu zostały określone w kontraktach
menedżerskich zawartych ze Spółką. O wynagrodzeniu członków Rady Nadzorczej decyduje
Walne Zgromadzenie.
Zasada nr 9.GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one
zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru
w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej
przez spółki działalności gospodarczej.
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UZASADNIENIE: Spółka stoi na stanowisku, iż głównymi kryteriami wyboru sprawujących
funkcje w Zarządzie lub w organie nadzoru powinny być umiejętności, profesjonalizm oraz
kompetencje kandydata do sprawowania danej funkcji, natomiast inne czynniki, w tym płeć
osoby nie powinny stanowić wyznacznika w powyższym zakresie.

Zasada nr 12. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub
przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania
walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
UZASADNIENIE: Biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia wielu czynności
techniczno-organizacyjnych i związane z nimi koszty i ryzyka oraz małe doświadczenie rynku
w tym zakresie, Spółka nie zdecydowała się na chwilę obecną na zapewnienie akcjonariuszom
możliwości udziału w walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej. W miarę upowszechniania się stosowania tego rozwiązania technicznego oraz
zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa jego stosowania, Spółka rozważy wprowadzenie go
w życie.
II.








Dobre praktyki realizowane przez Zarząd Spółki
zasada 1.2.a) nie będzie stosowana przez spółkę
zasada 1.6 nie będzie stosowana przez spółkę
zasada 1.7 nie będzie stosowana przez spółkę
zasada 1.9.a) nie będzie stosowana przez spółkę
zasada 1.14 nie będzie stosowana przez spółkę
zasada 2. nie będzie stosowana przez spółkę
zasada 3. nie będzie stosowana przez spółkę

Zasada nr 1.2.a).Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej
corocznie, w czwartym kwartale informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio
w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej spółki w okresie ostatnich dwóch lat.
UZASADNIENIE: Skład Rady Nadzorczej oraz Zarządu jest na bieżąco aktualizowany za
pośrednictwem raportowania bieżącego oraz strony internetowej www.globalcosmed.pl.
Informacje odnośnie historycznego składu organów zarządzających i nadzorujących znajdują się
w raportach okresowych Spółki. Niezastosowanie tej zasady, stanowi konsekwencję
niestosowania zasady nr 9 dotyczącej zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn
w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwie.
Zasada nr 1.6 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej roczne
sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów wraz
z przekazaną przez Radę Nadzorczą oceną pracy Rady Nadzorczej oraz systemu kontroli
wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.
UZASADNIENIE: Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej sprawozdania
z pracy komitetów oraz oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem
istotnym dla Spółki, bowiem w ramach Rady Nadzorczej nie zostały wyłonione komitety.
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Zasada nr 1.7 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej pytania
akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego
zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.
UZASADNIENIE: Zasada ta nie będzie stosowana, gdyż w opinii Spółki publikacja pytań oraz
odpowiedzi mogłaby naruszyć interesy poszczególnych akcjonariuszy.
Zasada nr 1.9a). Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej zapis
przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.
UZASADNIENIE: Publikacja pełnego zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie
audio lub wideo, naruszać by mogła interesy poszczególnych akcjonariuszy.
Zasada nr 1.14 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej informację
o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdań finansowych lub informacje o braku takiej reguły.
UZASADNIENIE : Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego jak
i zmiana takiego podmiotu należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki, która w swoich
decyzjach zawsze kieruje się dobrem akcjonariuszy, lecz nie stosuje stałej reguły dotyczącej zasad
wyboru i zmiany ww. podmiotu. Spółka uważa za niecelowe publikowanie informacji o braku
reguł w tym zakresie.
Zasada nr 2. Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku
angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. Pkt. 1.
UZASADNIENIE: Spółka na dzień dzisiejszy nie widzi potrzeby funkcjonowania swojej strony
internetowej w języku angielskim, w szczególności ze względu na strukturę akcjonariatu Spółki,
Spółka nie wyklucza w przyszłości stosowania tej zasady.
Zasada nr 3. Zarząd przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym,
zwraca się do rady nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy.
UZASADNIENIE: Zdaniem Spółki uregulowania dotyczące kompetencji Rady Nadzorczej
zawarte w obowiązujących przepisach prawa, w połączeniu ze Statutem i regulaminem
Rady Nadzorczej są wystarczające, tym samym Spółka nie decyduje się na ich rozszerzenie.
III.

Dobre praktyki stosowane przez członków Rady Nadzorczej
 zasada 1.3 nie będzie stosowana przez spółkę
 zasada 8. nie będzie stosowana przez spółkę
 zasada 9. nie będzie stosowana przez spółkę

Zasada nr 1.3 (poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna)
rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.
UZASADNIENIE: Statut Spółki oraz Regulamin działania Rady Nadzorczej nie przewidują
obowiązku opiniowania wszystkich spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego
Zgromadzenia. Zdaniem Spółki uregulowania dotyczące kompetencji Rady Nadzorczej zawarte
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w obowiązujących przepisach prawa, w połączeniu ze Statutem i regulaminem Rady Nadzorczej
są wystarczające, tym samym Spółka nie decyduje się na ich rozszerzenie.
Zasada nr 8. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w Radzie Nadzorczej
powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia
15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych (...).
UZASADNIENIE: W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują komitety, przy czym Spółka nie
wyklucza, iż w przyszłości będzie dążyła do powołania w ramach Rady Nadzorczej stosownych
komitetów.
Zasada nr 9. Zawarcie przez spółkę umowy/transakcji podmiotem powiązanym, spełniającej
warunki, o której mowa w części II pkt 3, wymaga aprobaty Rady Nadzorczej.
UZASADNIENIE: Zdaniem Spółki uregulowania dotyczące kompetencji Rady Nadzorczej
zawarte w obowiązujących przepisach prawa, w połączeniu ze Statutem i regulaminem
Rady Nadzorczej są wystarczające, tym samym Spółka nie decyduje się na ich rozszerzenie.
IV.

Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy
 zasada nr 1.1 nie będzie stosowana przez Spółkę
 zasada nr 10. nie będzie stosowana przez Spółkę

Zasada nr 1.1 Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych
zgromadzeniach. W Walnych Zgromadzeniach Spółki udział biorą osoby uprawnione do udziału
w Walnym Zgromadzeniu i obsługujące Walne Zgromadzenie. Spółka nie widzi potrzeby
wprowadzania dodatkowych zobowiązań dla akcjonariuszy dotyczących szczególnego
umożliwiania obecności na Walnym Zgromadzeniu przedstawicielom mediów. W ocenie Spółki
obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w wystarczający
sposób, regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych
w zakresie jawności i transparentności spraw będących przedmiotem obrad walnych zgromadzeń.
W przypadku pytań dotyczących walnych zgromadzeń, kierowanych do Spółki ze strony
przedstawicieli mediów Spółka udziela stosownych odpowiedzi.
Zasada nr 10. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym
zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:
 transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym
 dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą
wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż
miejsce obrad.
UZASADNIENIE: Biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia wielu czynności
techniczno-organizacyjnych i związane z nimi koszty i ryzyka oraz małe doświadczenie rynku w
tym zakresie, Spółka nie zdecydowała się na chwilę obecną na transmisję obrad Walnego
Zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz na zapewnienie akcjonariuszom możliwości udziału
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w walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W miarę
upowszechniania się stosowania tego rozwiązania technicznego oraz zapewnienia odpowiedniego
bezpieczeństwa jego stosowania, Spółka rozważy wprowadzenie go w życie
Członkami Rady Nadzorczej, którzy spełniają kryterium niezależności wynikające z dokumentu
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” są: Marian Sułek oraz Tomasz Wasilewski.

III. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety
akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego
udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego
udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z oświadczeniami otrzymanymi przez Spółkę w trybie obowiązujących przepisów prawa,
poniższa tabela prezentuje akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej
5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzień 31.12.2013 roku:

Nazwa akcjonariusza

Liczba akcji

Blackwire Ventures Ltd.

Liczba głosów

28 548 587

45 774 709

Wartość
nominalna
akcji w PLN

Udział w kapitale
podstawowym (%)

28 548 587

81%

IV. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne
uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.
Wszystkie akcje GLOBAL COSMED S.A. są akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie jest
związane żadne u przywilejowanie, w szczególności dotyczące specjalnych uprawnień
kontrolnych, z wyjątkiem akcji serii A i B, które są akcjami imiennymi i są uprzywilejowane w ten
sposób, iż każda akcje daje dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te w
całości są w posiadaniu Blackwire Ventures Ltd.
Nazwa akcjonariusza
Blackwire Ventures Ltd.
Akcje tworzące kapitał zakładowy:
seria A
seria B

Liczba akcji

Liczba głosów

Wartość nominalna
akcji w PLN

29 079 226

41 705 348

29 079 226

1 813 276
15 412 846

3 626 552
30 825 692

1 813 276
15 412 846

V. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak
ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby
głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z
którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi
są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.
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Zgodnie ze Statutem GLOBAL COSMED S.A. nie występują ograniczenia w wykonywaniu
prawa głosu, takie jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części
lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie
z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są
oddzielone od posiadania papierów wartościowych.
VI. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności
papierów wartościowych Emitenta
Zgodnie ze Statutem GLOBAL COSMED S.A. ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa
własności papierów wartościowych Spółki nie występują.
VII. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich
uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji
Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej ilości członków, w tym prezesa Zarządu.
Obecnie Zarząd Spółki jest dwuosobowy i składa się z prezesa Zarządu oraz członka Zarządu.
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która każdorazowo określa ilość
członków Zarządu danej kadencji. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej,
pięcioletniej kadencji.
W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w zakresie praw
i obowiązków spółki w imieniu Spółki upoważniony jest prezes Zarządu. W przypadku Zarządu
wieloosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki uprawniony jest
prezes Zarządu działający samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie lub
członek Zarządu wraz z prokurentem. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki, we wszystkich
sprawach rodzących skutki finansowe o wartości nie przekraczającej 10.000 zł, wystarczy podpis
jednego członka Zarządu.
Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do
kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd reprezentuje Spółkę na
zewnątrz, w stosunku do władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
Pracownicy Spółki podlegają prezesowi Zarządu, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę oraz
ustala wysokość wynagrodzenia za pracę zgodnie z obowiązującym w Spółce regulaminem
wynagradzania.
Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu, który w szczególności określa
prawa i obowiązki członków Zarządu, zasady organizowania posiedzeń Zarządu, zasady
podejmowania uchwał oraz protokołowania posiedzeń Zarządu.
VIII. Opis zasad zmiany Statutu Emitenta
Statut nie określa warunków, którym podlegają zmiany kapitału zakładowego w sposób bardziej
rygorystyczny niż przepisy KSH.
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IX. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień w 2013 roku
oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności opis zasad
wynikających z regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w 2013 roku.
Walne zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku
obrotowego.
Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy albo na pisemny
wniosek akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/20 kapitału zakładowego. Żądanie
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub
w postaci elektronicznej.
Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go
w terminie określonym w Statucie lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa oraz
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
Akcjonariusz reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę
ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie
internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie
z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem
walnego zgromadzenia.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile
przepisy prawa lub Statut nie stanowią inaczej.
Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że
przepisy prawa lub postanowienia Statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.
Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowo tryb zwoływania
Walnego Zgromadzenia i prowadzenia obrad.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
osobiście lub poprzez swoich przedstawicieli. Zgodnie z zasadą swobodnego głosowania
akcjonariusza, akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu
udziela się na piśmie oraz załącza się je do protokołu Walnego Zgromadzenia lub w formie
elektronicznej. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w języku obcym, do protokołu
załącza się je wraz z jego odpowiednim tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
Akcje Spółki serii A i B są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi w ten sposób, że jednej akcji
na Walnym Zgromadzeniu przysługują dwa głosy. Pozostałe akcje są akcjami zwykłymi na
okaziciela, tj. jednej akcji przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach członków władz spółki i jej
likwidatorów oraz głosowaniu nad ich odwołaniem, głosowaniu o pociągnięciu do
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odpowiedzialności wskazanych powyżej osób, w sprawach osobowych, na wniosek choćby
jednego akcjonariusza lub jego przedstawiciela.
Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa zapada w jawnym głosowaniu
imiennym.
Walne zgromadzenie odbywają się w siedzibie Spółki. Walne zgromadzenie spółki publicznej
może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje
tej spółki są przedmiotem obrotu (art. 403 KSH).
W dniu 20 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Regulamin Obrad
Walnego Zgromadzenia.
Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia określa szczegółowe zasady sporządzania listy
akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym zgromadzeniu oraz listy obecności, wraz
z zasadami weryfikacji tożsamości akcjonariuszy lub ich pełnomocników oraz uprawnieniami
akcjonariuszy w zakresie możliwości przeglądania listy osób uprawnionych do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu lub w zakresie sprawdzenia listy obecności.
Regulamin określa także warunki tworzenia komisji skrutacyjnej, zasady pełnienia funkcji
przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jak również określa warunki wyboru Rady Nadzorczej
w głosowaniu oddzielnymi grupami. W Regulaminie uregulowano także zasady udzielania
informacji na temat Spółki, podczas Walnych Zgromadzeń, z uwzględnieniem przepisów
regulujących zasady wykonywania obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne.
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należą wszelkie sprawy określone przepisami
Kodeksu spółek handlowych oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa
i niniejszego Statutu, a w szczególności:
 rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium
członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków
 podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody
wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru
 wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej
części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego
 powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat
 powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego
 tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy
 zmiana Statutu; Rada Nadzorcza Spółki upoważniona jest do ustalania jednolitego tekstu
zmienionego Statutu lub wprowadzania innych zmian o charakterze redakcyjnym,
określonych w uchwałach Walnego Zgromadzenia
 powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej
 ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem ustalenia
wynagrodzenia członka Rady delegowanego do czasowego wykonywania czynności
członka Zarządu
 podejmowanie uchwały w sprawie połączenia, podziału oraz likwidacji Spółki
 umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia
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 emisja obligacji zamiennych, z prawem pierwszeństwa lub przyznających obligatariuszowi
prawo do udziału w zysku
 podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki
 rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę i uprawnionych
akcjonariuszy
 przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia
 określanie dnia oraz terminu wypłaty dywidendy.
Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub
w prawie użytkowania wieczystego, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

X. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu roku obrotowego 2013, oraz opis
działania organów zarządzających i nadzorujących Emitenta oraz ich komitetów w roku
2013
Zarząd GLOBAL COSMED S.A. w roku 2013 miał następujący skład:
Ewa Lucyna Wójcikowska – Prezes Zarządu
Aleksandra Gawrońska – Członek Zarządu
W roku 2013 nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu GLOBAL COSMED S.A.
Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej ilości członków, w tym prezesa Zarządu.
Obecnie Zarząd Spółki jest dwuosobowy i składa się z prezesa Zarządu oraz członka Zarządu.
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która każdorazowo określa ilość
członków Zarządu danej kadencji. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej,
pięcioletniej kadencji.
W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w zakresie praw
i obowiązków spółki w imieniu Spółki upoważniony jest prezes Zarządu. W przypadku Zarządu
wieloosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki uprawniony jest
prezes Zarządu działający samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie lub
członek Zarządu wraz z prokurentem. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki, we wszystkich
sprawach rodzących skutki finansowe o wartości nie przekraczającej 10.000 zł, wystarczy podpis
jednego członka Zarządu.
Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do
kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd reprezentuje Spółkę na
zewnątrz, w stosunku do władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
Pracownicy Spółki podlegają prezesowi Zarządu, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę oraz
ustala wysokość wynagrodzenia za pracę zgodnie z obowiązującym w Spółce regulaminem
wynagradzania.
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Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu, który w szczególności określa
prawa i obowiązki członków Zarządu, zasady organizowania posiedzeń Zarządu, zasady
podejmowania uchwał oraz protokołowania posiedzeń Zarządu.

Rada Nadzorcza GLOBAL COSMED S.A. w roku 2013 miała następujący skład:
Andreas Mielimonka - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Arthur Rafael Mielimonka - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Magdalena Anita Mazur - Członek Rady Nadzorczej
Marian Sułek - Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Wasilewski - Członek Rady Nadzorczej
W roku 2013 nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej GLOBAL COSMED S.A.
Rada Nadzorcza Spółki składa się co najmniej z trzech członków, z zastrzeżeniem, iż z chwilą
uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu
członków. Na dzień sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2013 skład
Rady Nadzorczej jest pięcioosobowy.
Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej są
wybierani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji.
Rezygnacja, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby członków
Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, poniżej liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji
określonej przez Walne Zgromadzenie, daje prawo powołania przez Radę Nadzorczą nowego
członka w drodze uchwały o dokooptowaniu. Powołanie członka Rady Nadzorczej w drodze
uchwały o dokooptowaniu wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie.
Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym
komitet audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego
członków, a także określa sposób jego organizacji.
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej
połowy składu Rady Nadzorczej. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest
zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. W przypadku równości głosów
rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, za pośrednictwem innego
członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na
odległość, przy czym wszyscy członkowie Rady muszą zostać powiadomieni o treści projektu
uchwały, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 KSH.
Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień przewidzianych bezwzględnie
obowiązującymi przepisami prawa, należy w szczególności:
 powołanie i odwołanie członków Zarządu oraz powołanie z ich grona prezesa
 ustalenie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Zarządu
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 wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania rocznych sprawozdań
finansowych
 ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej czasowo delegowanych
do wykonywania czynności członków Zarządu
 ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzanie innych zmian
o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwałach Walnego Zgromadzenia.
Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa organizację i sposób
wykonywania czynności członków Rady, prawa i obowiązki członków Rady, zasady realizowania
zadań przez Radę Nadzorczą, szczegółowe zasady odbywania i protokołowania posiedzeń
Rady Nadzorczej, zasady podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą. Regulamin Rady
Nadzorczej określa również podstawy powoływania komitentów w ramach Rady Nadzorczej.
XI. Opis głównych cech stosowanych w GLOBAL COSMED S.A. systemów kontroli
wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
finansowych.
System kontroli wewnętrznej w Global Cosmed S.A. pomaga w zapewnieniu realizacji celów
i zadań Spółki, jak również osiągnięciu celów rentowności długoterminowej oraz utrzymania
wiarygodności sprawozdawczości finansowej i zarządczej.
System kontroli wewnętrznej obejmuje cały szereg czynności kontrolnych, podziału obowiązków
oraz identyfikację i ocenę ryzyk, które mogą w sposób niekorzystny wpłynąć na osiągnięcie celów
Spółki.
Za system kontroli wewnętrznej oraz jej efektywność w procesie przygotowywania sprawozdań
finansowych w Global Cosmed S.A. odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.
Istotnym elementem struktur systemu kontroli wewnętrznej jest funkcjonujący w strukturach
Spółki dział ekonomiczny. Do zakresu czynności działu ekonomicznego należy między innymi
ocena skuteczności procesów zarządzania ryzykiem oraz mechanizmów kontroli wewnętrznej.
Dział ekonomiczny realizuje tę funkcję poprzez samodzielne przeprowadzanie zadań kontrolnych
w poszczególnych obszarach i procesach działania jednostek organizacyjnych. Wyniki
i efektywność prac działu ekonomicznego w zakresie kontroli wewnętrznej są raportowane do
Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
Kolejnym z elementów kontroli wewnętrznej jest badanie sprawozdań finansowych przez
niezależnego biegłego rewidenta. Biegły rewident przeprowadza badanie sprawozdania rocznego
oraz dokonuje przeglądu jednostkowego sprawozdania półrocznego. Biegły rewident wybierany
jest przez Radę Nadzorczą Spółki. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta
spośród otrzymanych ofert od renomowanych firm audytorskich.
W celu funkcjonowania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej w Spółce i zarządzania
ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej Zarząd Spółki przyjął i zatwierdził do
stosowania w sposób ciągły Zasady polityki rachunkowości Global Cosmed S.A. Instrukcję
Inwentaryzacyjną, Dokumentację informatycznego systemu przetwarzania danych księgowych
oraz szereg innych zasad w zakresie systemu kontroli oraz identyfikacji i oceny ryzyk
wynikających z funkcjonowania Spółki, m.in.:
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 dokonywanie zapisów księgowych wyłącznie w oparciu o prawidłowo sporządzone
i zaakceptowane dokumenty
 kontrolę tych dokumentów pod względem formalnym, rachunkowym oraz
merytorycznym
 stałe i okresowe uzgadnianie danych
 weryfikację posiadanego majątku Spółki w drodze inwentaryzacji oraz wyceny aktywów
i pasywów w kontekście sprawozdawczości rocznej
 system autoryzacji (zatwierdzanie oraz autoryzacja transakcji w ramach określonych
limitów lub powyżej przez uprawnione osoby)
 system uzgodnień (weryfikacja szczegółów transakcji, uzgodnienia sald)
 harmonogramy pracy (działanie zgodnie z harmonogramem uwzględnia możliwe
przesunięcia czasowe)
 wielopoziomowość zarządzania księgowością (niweluje ryzyko osobowe przy
sporządzaniu raportów finansowych)
Cały obieg informacji w Spółce służy sporządzaniu bieżących, wiarygodnych i kompletnych
sprawozdań finansowych, sporządzanych rzetelnie w oparciu o przepisy i politykę rachunkowości
przyjętą przez Zarząd.
Księgi rachunkowe są prowadzone w siedzibie Spółki.
Księgi rachunkowe prowadzone są w zintegrowanym systemie informatycznym Epicor.
System zapewnia przejrzysty podział kompetencji, spójność zapisów operacji w księgach oraz
bieżącą kontrolę pomiędzy księgami. System posiada zabezpieczenia hasłowe przed dostępem
osób nieuprawnionych oraz funkcyjne ograniczenia dostępu. Opis systemu informatycznego
spełnia wymogi art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
Podstawą zarządzania systemami informatycznymi jest bezpieczeństwo danych realizowane
poprzez stosowaną wielopoziomowość uprawnień użytkowników systemów, kontrolę dostępu
oraz awaryjne zachowywanie danych.
Dostępy do zasobów informacyjnych systemów informatycznych ograniczone są odpowiednimi
uprawnieniami upoważnionych pracowników. Kontrola dostępu do oprogramowania
prowadzona jest na każdym etapie sporządzania sprawozdania finansowego, począwszy od
wprowadzania danych źródłowych, poprzez przetwarzanie danych, aż do generowania informacji
wyjściowych. System jest niezależnie monitorowany oraz wspierany przez stosowne rozwiązania
awaryjne. W Spółce istnieją procedury tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych.
Tak ustalony system kontroli wewnętrznej pozwala na identyfikację znaczących ryzyk, takich jak
nadużycia, nieprawidłowości, straty oraz ich ograniczenie. Spółka na bieżąco monitoruje ustalone
parametry, śledzi zmiany wartości mierników, jak np. rotacja zapasów czy należności oraz ciągle
analizuje procesy zachodzące w Spółce, wdrażając działania pozwalające na zarządzanie nimi.
W roku 2013 Global Cosmed S.A. wdrożył nowy system SAP All in one. Użytkowanie nowego
systemu rozpoczęło się 1 stycznia 2014 roku. System jest wykorzystywany w takich obszarach jak:
rachunkowość i controlling finansowy, sprzedaż i dystrybucja, gospodarka materiałowa
i magazynowa, kontrola jakości oraz planowanie produkcji. System SAP pozwoli m.in. na
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dokładną analizę kosztów produkcji, co ma niebagatelne znaczenie dla maksymalizacji wyników
na sprzedaży brutto i dla zapewnienia określonej rentowności, zwłaszcza przy produkcji wyrobów
sprzedawanych w sieciach handlowych pod markami własnymi. Wdrożony system udoskonali
także procesy związane z zarządzaniem jakością zgodnie z obowiązującymi normami
europejskimi wg norm ISO. Pozwoli bardzo szybko i łatwo przeprowadzić proces traceability,
czyli dokonać pełnej identyfikacji całego łańcucha dostaw oraz procesów produkcyjnych.
Dodatkowo pomoże zoptymalizować gospodarkę magazynową. Pewną zmianą w stosunku do
pierwotnych założeń było wdrożenie dodatkowej funkcjonalności: „SAP Handling Unit
Management”, która umożliwia m.in. zarządzanie produktami na poziomie opakowań zbiorczych.
W Global Cosmed SA nie funkcjonuje komisja ds. audytu ani komisja ds. wynagrodzeń.
Ustawa z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
(Dz. U. nr 77 poz. 649) (dalej: Ustawa o biegłych rewidentach) w art. 86 ust. 3 przewiduje
możliwość, iż w spółce, w której rada nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania
komitetu audytu mogą zostać powierzone radzie nadzorczej. W ocenie Spółki, dopóki skład Rady
Nadzorczej nie przekracza 5 członków, wyodrębnianie w jej ramach komitetu o co najmniej
3 osobowym składzie nie znajduje uzasadnienia, zatem intencją Spółki nie jest obecnie
powoływanie komitetu audytu.
W dniu 2 sierpnia 2011 roku uchwałą Walnego Zgromadzenia funkcja komitetu audytu została
powierzona Radzie Nadzorczej.
Do zadań wykonywanych przez Radę Nadzorczą w ramach zadań Komitetu Audytu należy
w szczególności:
 monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej
 monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz
zarządzania ryzykiem
 monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej
 monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art.
48 ust. 2 Ustawy o biegłych rewidentach.
Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło dokument „Zasady wykonywania
zadań komitetu audytu przez Radę Nadzorczą spółki Global Cosmed S.A. z siedzibą
w Radomiu”.
Rada Nadzorcza może żądać przedłożenia przez Spółkę informacji z zakresu księgowości,
finansów, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, niezbędnej do wykonywania jej
czynności oraz powinna być informowana o metodzie istotnych i nietypowych transakcji.
Rada Nadzorcza ma prawo zapraszać na swoje posiedzenia Zarząd Spółki lub innych
pracowników, a także osobę pełniącą funkcję biegłego rewidenta. Radzie Nadzorczej powinny
być przedkładane na jej żądanie harmonogramy pracy audytorów wewnętrznych oraz biegłych
rewidentów.
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Rekomendacje i oceny Rady Nadzorczej w ramach działania komitetu audytu będą przyjmowane
w drodze uchwały i mogą być podejmowane w trybie obiegowym. O przedkładanych przez
Radę Nadzorczą rekomendacjach i ocenach informowany jest Zarząd Spółki.
Posiedzenia Rady Nadzorczej w celu realizacji zadań powinny odbywać się nie rzadziej niż 2 razy
do roku, a w szczególności przed opublikowaniem przez Spółkę rocznego sprawozdania
finansowego.
Członkiem Rady Nadzorczej spełniającym wymogi określone w art. 86 ust. 4 Ustawy o biegłych,
to jest spełniającym kryterium niezależności oraz posiadającym kwalifikacje w zakresie
rachunkowości lub rewizji finansowej jest Marian Włodzimierz Sułek.
Spółka nie wyklucza, że w momencie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej w jej ramach
powołany zostanie komitet audytu, którą to możliwość przewiduje Statut.

Radom, 21 marca 2014 roku

Ewa Lucyna Wójcikowska
Prezes Zarządu

Aleksandra Gawrońska
Członek Zarządu
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