
   
   

Raport bieżący nr 40/2014 z dnia 16.12.2014 r.   

  

Temat: Zawarcie znaczącej umowy 

Podstawa prawna 1. § 5 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 

lutego 2009 r. roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 

(Dz. U. Nr 33 z 2009, poz. 259 z późniejszymi zmianami). 

Treść raportu:  

Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej "Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 15 

grudnia 2014 roku otrzymała informację o zawarciu umowy o współpracy 

(Kooperationsvereinbarung) z dnia 4.12.2014 roku z Dirk Rossmann GmbH z siedzibą w Burgwedel, 

Niemcy, zarejestrowanej w Sądzie Rejestrowym w mieście Hannover pod numerem HRB 120 546 oraz 

Rossmann Central Europe B.V. z siedzibą w Renswoulde, Holandia, zarejestrowanej pod numerem 

310046458, zwanych dalej łącznie "Rossmann". Opisana wyżej umowa zwana jest dalej "Umową". 

Przedmiotem Umowy jest współpraca stron w zakresie rozwoju produkcji i dostaw uzgodnionych 

produktów w obszarze marki własnej firmy Rossmann. Emitent zobowiązuje się do wytwarzania 

uzgodnionych produktów i dostawy ich do firmy Rossmann, które będą przez nią wprowadzane na 

rynek. 

Produkty będą dostarczane pod markami należącymi do firmy Rossmann. Emitent zobowiązał się w 

umowie do używania marek należących do firmy Rossmann wyłącznie w celu realizacji Umowy, pod 

rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 500 tys. Euro. Umowa przewiduje również kary umowne 

w razie opóźnień w dostawach, wad jakościowych produktów lub nieprzestrzegania ustalonych 

procedur kontroli jakości; kary te nie odbiegają od powszechnie obowiązujących w tego typu 

umowach. W umowie przewidziano możliwość dochodzenia odszkodowania w wysokości 

przekraczającej wysokość kar umownych. 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu 

umów. 

W ramach zawartej Umowy Emitent zobowiązuje się dostarczać min. płyny i koncentraty do prania i 

płyny do płukania, odplamiacze, środki czyszczące do wc, środki czyszczące do łazienek, płyny do 

naczyń, środki czyszczące do zmywarek. Szczegółowy asortyment oraz warunki dostaw będą 

przedmiotem szczegółowych ustaleń pomiędzy stronami. 

Załącznikiem do Umowy są min. szczegółowe zasady dotyczące zapewnienia kontroli jakości 

wytwarzanych produktów, w tym uprawnienia firmy Rossmann do przeprowadzania audytów 

jakościowych w zakładzie produkcyjnym Emitenta. 



   
Umowa obowiązuje od dnia 01.12.2014 roku i została zawarta na okres jednego roku. Strony ustaliły 

zarazem, iż zawarta Umowa znajduje zastosowanie również dla kontraktów, które Rossmann zlecił 

Spółce przed jej zawarciem. Umowa przedłuża się o następny rok, o ile nie będzie wypowiedziana 

przez żadną ze strona pisemnie z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Strony przewidziały 

zarazem możliwość rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z ważnych 

powodów. 

Łączną wartość zawartej Umowy, liczoną za okres jednego roku jej obowiązywania, Emitent szacuje 

na kwotę około 10.000.000 Euro, co w przeliczeniu na złote według średniego kursu NPB daje kwotę 

41.935.000 zł 

Emitent uznaje przedmiotową transakcję za istotną ze względu na jej wartość. Za kryterium uznania 

Umowy za znaczącą, Emitent przyjął 10% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres 

ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Kryterium to wynosi 16.254.100 zł. 


