
   
   

Raport bieżący nr 38/2014 z dnia 16.12.2014 r.   

  

Temat: Znaczne pakiety akcji 

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.) 

 

Treść raportu:  

Global Cosmed S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 16 grudnia 2014 roku otrzymała zawiadomienie 

od Spółki Blackwire Ventures Limited z siedzibą w Limassol na Cyprze, wpisanej do Rejestru spółek 

prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki Republiki Cypru, pod nr. HE 289181 

(dalej "Blackwire Ventures"), informacji o zmianie stanu posiadania akcji Global Cosmed S.A. 

Blackwire Ventures, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2) 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), 

zawiadomiła Spółkę, iż w dniu 15.12.2014 otrzymała informację o rozliczeniu w dniu 12.12.2014 roku 

dokonanej transakcji zbycia, łącznie 28 548 587 (dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści 

osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) Akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, 

stanowiących 80,34% kapitału zakładowego i dających 86,76% głosów na WZA, z czego: 

a) 1.813.276 Akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, 

b) 15.412.846 Akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B, 

c) 11 322 465 akcji na okaziciela, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanych, posiadających 

kod ISIN PLGLBLC00011, 

(zwanych dalej łącznie Akcjami). 

Akcje imienne serii A i B, uprzywilejowane w ten sposób, iż na jedną akcję przypadają dwa głosy na 

Walnym Zgromadzeniu, Spółki, w ilości łącznie 17 226 122 sztuk, stanowią 48,48% kapitału 

zakładowego Spółki oraz dają 65,30% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje imienne 

uprzywilejowane serii A i B zostały zbyte w wyniku transakcji na rynku niepublicznym, dokonanej za 

pośrednictwem domu maklerskiego, po cenie 5,20 zł za Akcję. Strony ustaliły zarazem, iż rozliczenie 

ceny sprzedaży nastąpi poprzez dokonanie potrącenia wzajemnych wierzytelności. 

Akcje Spółki na okaziciela, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, posiadające kod ISIN 

PLGLBLC00011 w ilości 11 322 465 sztuk, stanowią 31,86% kapitału i dają 21,46% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu. Akcje te zostały zbyte w wyniku transakcji poza obrotem zorganizowanym, tj., poza 

rynkiem regulowanym, dokonanej za pośrednictwem domu maklerskiego, po cenie 5,20 zł za Akcję. 



   
Strony ustaliły zarazem, iż rozliczenie ceny sprzedaży nastąpi poprzez dokonanie potrącenia 

wzajemnych wierzytelności. 

Łączna wartość transakcji sprzedaży Akcji wynosi 148.452.652,40 zł (sto czterdzieści osiem milionów 

czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy). 

Nabywcą wszystkich Akcji objętych transakcjami jest spółka działająca pod firmą MW Legal 36 Sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 

0000504723. 

Przed dokonaniem wyżej opisanych transakcji zbycia Akcji Blackwire Ventures posiadała łącznie 28 

548 587 (dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt 

siedem) Akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, stanowiących 80,34% kapitału 

zakładowego i dających 86,76% głosów na WZA. 

Po zawarciu wyżej opisanych transakcji zbycia Akcji Blackwire Ventures nie posiada żadnych Akcji 

Spółki. 

Blackwire Ventures poinformowała zarazem, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie zamierza 

dokonywać bezpośredniego lub pośredniego zwiększenia swojego zaangażowania w Spółce. 

Ponadto Blackwire Ventures poinformowała, że nie posiada żadnych podmiotów zależnych. 


