Raport bieżący nr 28/2017 z dnia 07.07.2017r.
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 07.07.2017 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 GLOBAL COSMED GROUP Management sp. z o. o. HoldCo I sp. k.
(dawniej Bobini Brand Property sp. z o.o sp.k.) z siedzibą w Radomiu („spółka rozwiązana”)
oraz zawartym pomiędzy wspólnikami tj. mną Andresem Mielimonka oraz GLOBAL COSMED
GROUP Management sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu porozumieniem z dnia 4 lipca 2017
roku o podziale majątku spółki rozwiązanej („porozumienie”) nabyłem bezpośrednio
4.653.197 (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji
zwykłych na okaziciela serii I Emitenta o wartości nominalnej 1 zł każda, stanowiących część
majątku spółki rozwiązanej.
Przed zawarciem porozumienia bezpośrednio posiadane przeze mnie wraz z małżonką
38.235.479 akcje Emitenta wraz z posiadanymi za pośrednictwem kontrolowanych przeze
mnie spółek: Blackwire Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu posiadającej 23.963.622
akcji Emitenta, GCG Investment sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu posiadającej 5.873.363 akcji
Emitenta, Mielimonka Holding sp. z o.o. posiadającej 2.961.125 akcji Emitenta, GLOBAL
COSMED GROUP Management sp. z o. o. HoldCo I sp. k. (dawniej Bobini Brand Property sp. z
o.o sp.k.) z siedzibą w Radomiu posiadającej 4.653.197 akcji Emitenta, stanowiły 87,68% akcji
w kapitale zakładowym Emitenta, dających łącznie 92.912.908 głosów na walnym
zgromadzeniu, co stanowiło 89,73% głosów na walnym zgromadzeniu.

Po zawarciu porozumienia bezpośrednio posiadane przeze mnie wraz z małżonką 42.888.676
akcje Emitenta wraz z posiadanymi za pośrednictwem kontrolowanych przeze mnie spółek:
Blackwire Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu posiadającej 23.963.622 akcji Emitenta,
GCG Investment sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu posiadającej 5 873 363 akcji Emitenta,
Mielimonka Holding sp. z o.o. posiadającej 2.961.125 akcji Emitenta, stanowiła 87,68% akcji
w kapitale zakładowym Emitenta i dają łącznie 92.912.908 głosów na walnym zgromadzeniu,
co stanowi 89,73% głosów na walnym zgromadzeniu.
Ponadto informuję, iż poza wyżej wskazanymi podmiotami Blackwire Ventures sp. z o.o.,
GCG Investment sp. z o.o., Mielimonka Holding sp. z o.o. 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.).

