Raport bieżący nr 20/2018 z dnia 20.08.2018r.
Temat:

Nabycie znacznego pakietu akcji wskutek rozwiązania spółki
będącej akcjonariuszem

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego
pakietu akcji

Treść raportu:
Global Cosmed S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 20 sierpnia 2018 roku, otrzymała
zawiadomienie od Pana Andreasa Mielimonka, Prezesa Zarządu Emitenta, o transakcjach
nabycia akcji Emitenta, o następującej treści:
„Zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam, iż zmienił się stan bezpośrednio
posiadanych przeze mnie akcji, których emitentem jest Global Cosmed S.A. („Emitent”).
W związku z rozwiązaniem kontrolowanej przeze mnie spółki GLOBAL COSMED GROUP
MANAGEMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością HOLDCO sp. k. (dawniej: GCG
INVESTMENT sp. z o.o.) z siedzibą w Radomiu („spółka rozwiązana”), a także porozumieniem
o podziale majątku spółki rozwiązanej, strony porozumienia złożyły dyspozycje (instrukcje
rozliczeniowe) w domu maklerskim prowadzącym rachunek papierów wartościowych spółki
rozwiązanej, w wyniku czego wskutek realizacji dyspozycji w dniu 20 sierpnia 2018 roku
nabyłem bezpośrednio 1.000.000 akcji na okaziciela wyemitowanych przez Emitenta,
będących przedmiotem obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A., o numerze ISIN PLGLBLC00011. Ponadto, w związku z zawartym
porozumieniem o podziale majątku spółki rozwiązanej, wskutek wydania odcinka
zbiorowego 4.873.363 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 zł
każda, a także zawarcia porozumienia o przeniesieniu praw z akcji, nabyłem w dniu 20
sierpnia 2018 roku, 4.873.363 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00
zł każda.
Przed nabyciem przeze mnie 1.000.000 akcji na okaziciela o numerze ISIN PLGLBLC00011,
a także 4.873.363 akcji zwykłych na okaziciela serii J, bezpośrednio posiadane przeze mnie
wraz z małżonką 42.429.796 akcji Emitenta wraz z posiadanymi za pośrednictwem
kontrolowanych przeze mnie spółek: BLACKWIRE VENTURES sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu
posiadającej 23.963.623 akcje Emitenta, MIELIMONKA HOLDING sp. z o.o. z siedzibą

w Radomiu posiadającej 2.997.625 akcji Emitenta, GLOBAL COSMED GROUP MANAGEMENT
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością HOLDCO sp. k. (dawniej: GCG INVESTMENT sp.
z o.o.) z siedzibą w Radomiu posiadającej 5.873.363 akcje Emitenta, stanowiły 87,19 % akcji
w kapitale zakładowym Emitenta, dających łącznie 92.490.529 głosów na walnym
zgromadzeniu, co stanowiło 89,32 % głosów na walnym zgromadzeniu.
Po nabyciu przeze mnie 1.000.000 akcji na okaziciela o numerze ISIN PLGLBLC00011, a także
4.873.363 akcji zwykłych na okaziciela serii J, bezpośrednio posiadane przeze mnie wraz
z małżonką 48.303.159 akcji Emitenta wraz z posiadanymi za pośrednictwem
kontrolowanych przeze mnie spółek: BLACKWIRE VENTURES sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu
posiadającej 23.963.623 akcje Emitenta, MIELIMONKA HOLDING sp. z o.o. z siedzibą
w Radomiu posiadającej 2.997.625 akcji Emitenta, stanowią 87,19 % akcji w kapitale
zakładowym Emitenta i dają łącznie 92.490.529 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi
89,32 % głosów na walnym zgromadzeniu.
Ponadto informuję, iż poza wyżej wskazanymi podmiotami, tj. BLACKWIRE VENTURES sp.
z o.o. z siedzibą w Radomiu oraz MIELIMONKA HOLDING sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu,
żadne podmioty ode mnie zależne nie posiadają akcji Emitenta oraz, że nie zawierałem
żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do
wykonywania prawa głosu.
Informuję zarazem, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wykluczam bezpośredniego lub
pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Global Cosmed S.A."
Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.).

