
 
  

 
Raport bieżący nr 35/2017 z dnia 31.10.2017r. 

 

Temat:  Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej i powołanie Członka Rady 

Nadzorczej w trybie dokooptowania 

 

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

okresowe 

 

Treść raportu: 

 

Zarząd GLOBAL COSMED S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 31 października 2017 r., Pan 

Miłosz Mariusz Wojszko złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, 

ze skutkiem natychmiastowym. 

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, w związku z rezygnacją Pana 

Miłosza Mariusza Wojszko z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, podjęła w dniu 

dzisiejszym, tj. 31 października 2017 roku,, uchwałę o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej i 

powołaniu (dokooptowaniu), z dniem 01 listopada 2017 r., do składu Rady Nadzorczej, Pana 

Michała Okoniewskiego i powierzeniu mu funkcji Członka Rady Nadzorczej. 

 

Pan Michał Okoniewski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Finanse i 

Bankowość. 

W roku 2004 złożył egzamin dyplomowy w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów, uzyskując 

kwalifikacje biegłego rewidenta. 

W roku 2013 ukończył studia podyplomowe - metody Wyceny Rynku Kapitałowego. 

 

W latach 1998 – 2000 zdobywał doświadczenie zawodowe na stanowisku Asystent Biegłego 

Rewidenta w Misters Audytor Sp. z o.o. 

W latach 2000 - 2010 współpracował z Deloitte Audyt Sp. z o.o., w tym od 2005 na 

stanowisku Managera. 

W latach 2000 – 2009 prowadził szereg szkoleń technicznych z zakresu metodologii badania 

sprawozdań finansowych oraz szkoleń z zakresu polskich przepisów rachunkowych oraz 

MSSF. Jest autorem publikacji poświęconych MSSF oraz polskim przepisom rachunkowym. 

Od grudnia 2010 roku prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą MOK AUDYT 

MICHAŁ OKONIEWSKI. 

 

Pan Michał Okoniewski posługuje się biegle językiem angielskim. 

 

Pan Michał Okoniewski 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. 


