
   
 

Raport bieżący nr 23/2015 z dnia 23.12.2015 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 22.12.2015 roku, otrzymała zawiadomienie od Pana 

Andreasa Mielimonka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, o transakcjach bezpośredniego zbycia 

oraz pośredniego nabycia i zbycia Akcji Global Cosmed S.A. 

Pan Andreas Mielimonka poinformował, iż w dniach od 18.12.2015 do 21.12.2015 roku on oraz spółki przez 

niego kontrolowane, dokonały następujących transakcji na akcjach spółki Global Cosmed S.A. z siedzibą w 

Radomiu o kodzie ISIN PLGLBLC00011 (dalej "Akcje"): 

Andreas Mielimonka osobiście: sprzedaż w dniu 21.12.2015 roku 24.610 Akcji po cenie 4,15 zł za sztukę; 

Kontrolowana przez niego spółka Blackwire Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, zarejestrowana w 

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000504723, w której jest jedynym udziałowcem oraz 

Prezesem Zarządu: 

Data/ ilość/ rodzaj transakcji/ cena zł/szt 

21.12.2015 500 Zakup 4,09 

21.12.2015 25 000 Zakup 4,09 

21.12.2015 24 610 Zakup 4,15 

21.12.2015 300 Zakup 4,15 

21.12.2015 1 000 Zakup 4,14 

21.12.2015 1 997 Zakup 4,10 

21.12.2015 5 000 Zakup 4,09 

21.12.2015 17 093 Zakup 4,09 



   
21.12.2015 1 000 Zakup 4,09 

21.12.2015 2 000 Zakup 4,10 

18.12.2015 536 Zakup 3,97 

18.12.2015 90 Zakup 3,97 

18.12.2015 105 909 Zakup 3,81 

18.12.2015 1 000 000 Sprzedaż 6,00 

Kontrolowana przez niego spółka Global Cosmed Group S.A. z siedzibą w Jaworze, zarejestrowana w 

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000041414, w której jest jedynym Akcjonariuszem oraz 

Przewodniczącym Rady Nadzorczej: 

Data rodzaj transakcji ilość cena zł/szt 

18.12.2015 sprzedaż 2 581 4,10 

18.12.2015 sprzedaż 1 852 4,05 

18.12.2015 sprzedaż 2567 3,80 

18.12.2015 sprzedaż 105 909 3,81 

Kontrolowana przez niego spółka Global Medica sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, zarejestrowana w 

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000210632, w której jest jedynym udziałowcem oraz 

Prezesem Zarządu: 

Data rodzaj transakcji ilość cena zł/szt 

18.12.2015 zakup 1 000 000 3,80 zł 

Pan Andreas Mielimonka poinformował zarazem, iż przed zawarciem wyżej opisanych Transakcji na 

Akcjach, posiadał, wraz ze spółkami zależnymi Blackwire Ventures Sp. z o.o. posiadającą 29.548.587 akcji 

oraz Global Cosmed Group S.A. z siedzibą w Jaworze posiadającą 112.909 Akcji, łącznie 29.811.496 Akcji 

Spółki stanowiących 83,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki i dających łącznie 47.037.618 głosów na 

walnym zgromadzeniu, co stanowi 89,15% głosów na walnym zgromadzeniu. 

Po zawarciu wyżej opisanych Transakcji na Akcjach, Pan Andreas Mielimonka posiada, wraz ze spółkami 

zależnymi Blackwire Ventures Sp. z o.o. posiadającą 28 733 622 akcji oraz Global Medica sp. z o.o. z siedzibą 

w Radomiu posiadającą 1.000.000 Akcji, łącznie 29.859.012 Akcji Spółki stanowiących 84,03% akcji w 

kapitale zakładowym Spółki i dających łącznie 47.037.618 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 

89,24% głosów na walnym zgromadzeniu. 



   
Pan Andreas Mielimonka poinformował zarazem, że poza wyżej wskazanym podmiotem Blackwire 

Ventures Sp. z o.o. oraz Global Medica sp. z o.o. żadne podmioty od niego zależne nie posiadają akcji Spółki 

oraz, że nie zawierały żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 

Pan Andreas Mielimonka poinformował zarazem, iż w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza 

bezpośredniego lub pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce. 

Zarazem Emitent w dniu 22.12.2015 roku, otrzymał zawiadomienie od spółki Blackwire Ventures sp. z o.o. 

z siedzibą w Radomiu o zawarciu transakcji zakupu i sprzedaży Akcji, analogicznie zgodnie z wyżej opisanym 

zestawieniem przekazanym przez Pana Andreasa Mielimonka. 

Blackwire Ventures Spółka z o.o. z siedzibą poinformowała zarazem, iż zakup Akcji nastąpił przez spółkę na 

rynku regulowanym, za pośrednictwem Domu Maklerskiego, zaś sprzedaż Akcji nastąpiła poza obrotem 

zorganizowanym, tj. poza tynkiem regulowany dokonanej za pośrednictwem domu maklerskiego. 

Blackwire Ventures Spółka z o.o. z siedzibą w Radomiu poinformowała zarazem iż, przez dokonaniem 

Transakcji posiadała łącznie 29.548.587 akcji Emitenta, stanowiących 83,16% akcji w kapitale zakładowym 

Spółki i dających łącznie 46.774.709 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 88,66% głosów na 

walnym zgromadzeniu. 

Po dokonaniu Transakcji Blackwire Ventures Sp. z o.o. posiada łącznie 28.733.622 akcji Emitenta, 

stanowiących 80,86% akcji w kapitale zakładowym Spółki i dających łącznie 45.959.744 głosów na walnym 

zgromadzeniu, co stanowi 87,11 % głosów na walnym zgromadzeniu. 

Ponadto Blackwire Ventures Sp. z o.o. poinformowała, że żadne podmioty ode niej zależne nie posiadają 

akcji Spółki oraz, że nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby 

przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu, a ponadto, iż jest podmiotem zależnym od Pana 

Andreasa Mielimonki, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, który jest prezesem zarządu i posiada 

100 % udziałów spółki. 

W ciągu najbliższych 12 miesięcy Blackwire Ventures Sp. z o.o. nie wyklucza bezpośredniego lub 

pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce. 

Zarazem Emitent w dniu 22.12.2015 roku, otrzymał zawiadomienie od spółki Global Medica sp. z o.o. 

siedzibą w Radomiu o zawarciu transakcji nabycia łącznie 1.000.000 (jeden milion) Akcji Spółki o wartości 

nominalnej 1 zł każda akcja, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, posiadających kod ISIN 

PLGLBLC00011, stanowiących 2,81% kapitału zakładowego i dających 1,90 % głosów na Walnym 

Zgromadzeniu. 

Akcje te zostały nabyte w wyniku transakcji poza obrotem zorganizowanym, tj., poza rynkiem 

regulowanym, dokonanej za pośrednictwem domu maklerskiego, po cenie 3,80 zł za Akcję. Łączna wartość 



   
transakcji sprzedaży Akcji wynosi 3,8 mln zł. Przed dokonaniem ww. transakcji spółka nie posiadała 

żadnych akcji Spółki. 

Ponadto Global Medica Sp. z o.o. poinformowała, że żadne podmioty ode niej zależne nie posiadają akcji 

Spółki oraz, że nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu, a ponadto, iż jest podmiotem zależnym od Pana Andreasa 

Mielimonki, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, który jest Prezesem Zarządu Global Medica Sp. 

z o.o. oraz posiada 100 % udziałów spółki. 


