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Temat:

Znaczne pakiety akcji

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:
Global Cosmed S.A. ("Emitent" lub „Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.
23 października 2018 roku, otrzymała zawiadomienie od Pana Andreasa Mielimonki, Prezesa
Zarządu Emitenta, o zmianie jego udziału w kapitale zakładowym i w głosach spółki Global
Cosmed S.A., w związku z rejestracją podwyższenia kapitał zakładowego Spółki z dnia 19
października 2018 r., o następującej treści:
„Ja, Andreas Mielimonka, niniejszym, zgodnie z art. 69 ust. 1 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.) (dalej: ustawa o ofercie), zawiadamiam, iż w związku z rejestracją podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki Global Cosmed S.A. (Emitent) w dniu 19 października 2018 roku
w drodze rejestracji 1 012 566 akcji serii M, zmienił się mój stan posiadania akcji i głosów
w kapitale zakładowym Emitenta.
Akcje Emitenta zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Emitenta z dnia 25 czerwca 2018 roku o podwyższeniu zwykłym kapitału
zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej.
Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego o akcje na okaziciela serii M,
posiadałem wraz ze spółkami zależnymi ode mnie i podmiotami powiązanymi
1.
2.
3.

Blackwire Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu posiadającą 23 963 623
akcji dających 41 189 745 głosy;
Mielimonka Holding sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu posiadającą 2 997 625
akcji dających 2 997 625 głosów;
Magdaleną Mielimonka, posiadającą 80 000 akcji dających 80 000 głosów,

łącznie 75.284.407 Akcji Emitenta stanowiących 87,21 % akcji w kapitale zakładowym
Emitenta i dających łącznie 92.510.529 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło
89,34 % głosów na walnym zgromadzeniu.
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o akcje na okaziciela serii M, posiadam
wraz ze spółkami zależnymi ode mnie i podmiotami powiązanymi
4.
5.
6.

Blackwire Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu posiadającą 23 963 623
akcji dających 41 189 745 głosy;
Mielimonka Holding sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu posiadającą 2 997 625
akcji dających 2 997 625 głosów;
Magdaleną Mielimonka, posiadającą 80 000 akcji dających 80 000 głosów,

łącznie 75.284.407 Akcji Emitenta stanowiących 86,20 % akcji w kapitale zakładowym
Emitenta i dających łącznie 92.510.529 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 88,47 %
głosów na walnym zgromadzeniu.
Informuję zarazem, że poza wyżej wskazanymi podmiotami: Blackwire Ventures Sp. z o. o.,
Mielimonka Holding sp. z o. o. i Magdaleną Mielimonka, żadne podmioty ode mnie zależne
i ze mną powiązane, nie posiadają akcji Spółki oraz, że nie zawierały 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 Spółce.”.
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.).

