
 
  
 
Raport bieżący nr 32/2017 z dnia 11.09.2017r. 

 

Temat:  Rejestracja zmiany statutu Spółki 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i 

okresowe 

 

Treść raportu:  

 

Zarząd GLOBAL COSMED S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 11 września 2017 
roku, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, dokonał wpisu w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany statutu Spółki. 

Zmiana statutu Spółki nastąpiła w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o 
kwotę 250 000,00 zł, tj. do kwoty 86 326 086,00 zł, które to podwyższenie nastąpiło w dniu 
05 maja 2017 r., w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na skutek 
emisji i wydania dokumentów 250 000 akcji zwykłych na okaziciela serii K osobom 
uprawnionym. O zdarzeniu tym Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2017 z dnia 
05.05.2017 r. 

W związku z powyższym zdarzeniem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało w 
dniu 28.06.2017 r. aktualizacji § 9 statutu Spółki, o czym Spółka informowała raportem 
bieżącym nr 21/2017 z dnia 28.06.2017 r. 

W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego § 9 Statutu Spółki otrzymał 
następujące brzmienie: 

 „§9 
 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 86.326.086,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów 
trzysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych). 
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 86.326.086 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów trzysta 
dwadzieścia sześć tysięcy osiemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden 
złoty) każda, z czego: 

- 1.813.276 stanowią akcje imienne serii A o numerach od 0000001 do 1.813.276, 
uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki, 

- 15.412.846 stanowią akcje imienne serii B o numerach od 1.813.277 do 17.226.122, 
uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki, 

- 7.253.104 stanowią akcje serii C, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 

 



17.226.123 do numeru 24.479.226, 

- 4.600.000 stanowią akcje serii F, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 
24.479.227 do numeru 29.079.226, 

- 6.254.085 stanowią akcje serii D, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 
29.079.227 do numeru 35.333.311; 

- 200.000 stanowią akcje serii E, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 
35.333.312 do 35.533.311; 

- 38.055.089 stanowią akcje serii G, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 
35.533.312 do numeru 73.588.400; 

- 2.961.125 stanowią akcje serii H, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 
73.588.401 do numeru 76.549.525; 

- 4.653.197 stanowią akcje serii I, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 
76.549.526 do numeru 81.202.722; 

- 4.873.363 stanowią akcje serii J, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 
81.202.723 do numeru 86.076.085; 

- 1 stanowi akcja serii L, która jest akcja zwykłą na okaziciela, o numerze 86.076.086; 

- 250.000 stanowią akcje serii K, które są akcjami zwykłymi na okaziciela , o numerach od 
86.076.087 do numeru 86.326.086. 

3. Akcje serii A zostały objęte w chwili powstania Spółki i wydane za udziały w spółce 
„GLOBAL COSMED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Fabryki Kosmetyczne i 
Chemiczne. Akcje serii B i C zostały pokryte z kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego 
Spółki utworzonego z zysku i przeznaczonego na ten cel. Akcje serii F zostały pokryte z 
kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku i przeznaczonego na ten cel. Akcje serii D 
zostały pokryte wkładem pieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o 
zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii E zostały objęte przez 
posiadaczy 200.000 warrantów subskrypcyjnych w ramach warunkowego podwyższenia 
kapitału zakładowego i pokryte wkładem pieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu 
rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii G, H, I i J 
zostały pokryte wkładem niepieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o 
zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego. Akcja serii L jako Akcja Emisji 
Podziałowej została przyznana w wyniku podziału przez wydzielenie, gdzie Spółka była 
Spółką Przejmującą. Akcje serii K zostały objęte przez posiadaczy 250.000 warrantów 
subskrypcyjnych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i pokryte 
wkładem pieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie 
podwyższenia kapitału zakładowego. 

4. Akcje kolejnych emisji zachowują ciągłość numeracji, różnią się natomiast serią, 
oznaczoną w porządku alfabetycznym. Akcje te mogą być zarówno imienne, jak i na 
okaziciela. 



5. Zastawnikowi i użytkownikowi nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki. 
 
6. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 250.000,00 zł (słownie: 
dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście 
pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł 
(słownie: jeden złoty) każda. 

7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do 
objęcia akcji serii K posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na 
podstawie uchwały Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 stycznia 2016 
roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych 
serii A i B wyemitowanych przez Spółkę. 

8. Prawo objęcia akcji serii K może być wykonane do dnia 30 września 2018 roku.” 
 
Emitent przekazuje zarazem do publicznej wiadomości tekst jednolity statutu z 
uwzględnieniem zarejestrowanych zmian. 
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