Raport bieżący nr 33/2016 z dnia 15 .07.2016r.
Temat:

Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w trybie
dokooptowania.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 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

Treść raportu:
Zarząd Spółki Global Cosmed S.A. ("Global Cosmed", "Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza
Spółki, w związku z rezygnacją Pana Andreasa Mielimonki z pełnienia funkcji
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr
28/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku, podjęła w dniu dzisiejszym, tj. 15 lipca 2016 roku,
uchwałę o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej i powołaniu (dokooptowaniu) z dniem 15
lipca 2016 r. do składu Rady Nadzorczej Pana Mariana Stanisława Wittenbecka i powierzeniu
mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Pan Marian Wittenbeck jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w
Poznaniu, gdzie ukończył studia podyplomowe na wydziale logistyki z tytułem Logistyk.
Pan Marian Wittenbeck od 1990 roku do dziś związany jest z grupą kapitałową Global
Cosmed Group:
- od roku 1990 do roku 2000 był zatrudniony w Global MZZ sp. z o.o. w Zakładzie
Produkcyjnym w Gnieźnie, zajmując począwszy od roku 1991 stanowisko Kierownika Zakładu
Produkcyjnego Global Cosmed S.A. w Gnieźnie, zajmując się zakupami, planowaniem
produkcji, produkcją i dystrybucją,
- od 2000 roku rozpoczął pracę w Jaworskich Zakładach Chemii Gospodarczej „Pollena” w
Jaworze Spółka Akcyjna (obecnie Global Cosmed Group S.A.), na stanowisku Zastępca Szefa
Logistyki i Produkcji, odpowiadając za reorganizację obszarów produkcji, magazynów i
dystrybucji,
- od dnia 1 listopada 2001 roku objął stanowisko Dyrektora ds. Logistyki i Produkcji w
Jaworskich Zakładach Chemii Gospodarczej „Pollena” w Jaworze Spółka Akcyjna (obecnie

Global Cosmed Group S.A.), zajmując się zaopatrzeniem w materiały potrzebne do produkcji,
produkcją, magazynami i dystrybucją,
- od 1 sierpnia 2008 roku do dzisiaj zajmuje stanowisko Dyrektora Zakładu Produkcyjnego,
nadzorując działalność Zakładu Produkcyjnego Global Cosmed Group S.A. w Jaworze, będąc
zarazem Prokurentem tej spółki.
Pan Marian Wittenbeck złożył oświadczenie, iż nie posiada akcji w spółce Global Cosmed
S.A., oraz iż jego działalność prowadzona poza Global Cosmed S.A nie jest działalnością
konkurencyjną, ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce
osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej
konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

