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1. Informacje ogólne o Grupie
Jednostką Dominującą w Grupie i sporządzającą sprawozdanie skonsolidowane jest Global Cosmed S.A.
Po raz pierwszy sprawozdanie skonsolidowane zostało sporządzone za rok 2014.
Według stanu na dzień 30.06.2015 roku Global Cosmed S.A. posiadała bezpośrednio udziały
w następujących jednostkach :
Global Cosmed domal GmbH
Domal Grundstűcksgesellschaft mbH
Spółka Dominująca – Global Cosmed S.A w dniu 12 października 2014 roku nabyła udziały dwóch
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hamburgu (Niemcy):


25.000 udziałów o wartości nominalnej 1 Euro za udział, w spółce pod firmą Global Cosmed
Domal GmbH z siedzibą w Hamburgu, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Hamburgu
(Amtsgericht) pod numerem HRB 132302, które stanowią 100% kapitału zakładowego spółki
oraz dają 100% głosów na zgromadzeniu udziałowców spółki. Cena nabycia udziałów wyniosła
28.000 Euro i była płatna w ciągu pięciu dni roboczych od dnia zawarcia umowy na wskazany
przez sprzedającego rachunek bankowy.



25.000 udziałów o wartości nominalnej 1 Euro za udział, w spółce pod firmą Domal
Grundstücksgesellschaft GmbH z siedzibą w Hamburgu, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym
w Hamburgu (Amtsgericht) pod numerem HRB 133022, które stanowią 100% kapitału
zakładowego spółki oraz dają 100% głosów na zgromadzeniu udziałowców spółki. Cena nabycia
udziałów wyniosła 28.000 Euro i była płatna w ciągu pięciu dni roboczych od dnia zawarcia
umowy na wskazany przez sprzedającego rachunek bankowy.

W obu przypadkach sprzedającym była spółka Global Cosmed International GmbH z siedzibą
w Hamburgu. Spółka Global Cosmed International GmbH jest kontrolowana przez Andreasa
Mielimonkę, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Global Cosmed, który jest jedynym udziałowcem spółki
i członkiem jej Zarządu.
Zarówno Global Cosmed Domal GmbH jak i Domal Grundstücksgesellschaft mbH nie prowadziły
dotychczas działalności operacyjnej. Nabycie udziałów w ww. spółkach związane było z prowadzonymi
rozmowami w przedmiocie nabycia aktywów spółki domal wittol Wasch und Reinigungsmittel GmbH
w upadłości z siedzibą w Stadtilm.
Na dzień 30 czerwca 2015 roku udział Global Cosmed S.A. w kapitałach tych jednostek wynosił 100%.
Na dzień 30 czerwca 2015 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Global Cosmed S.A.
w podmiotach zależnych był równy udziałowi w kapitałach tych jednostek, tj. 100%.
Spółki zależne od Global Cosmed S.A. konsolidowane są metodą pełną.
Przedmiotem działalności Spółki Global Cosmed domal GmbH jest produkcja wyrobów chemicznych
i kosmetycznych, handel wyrobami chemicznymi.
Przedmiotem działalności Spółki Domal Grundstűcksgesellschaft mbH jest nabywanie, zarządzanie,
korzystanie, sprzedaż, wynajem/dzierżawa nieruchomości i budynków we własnym lub cudzym imieniu
jak również nabywanie udziałów w tym celu.
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Jednostka Dominująca - GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna została zawiązana jako spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, pod pierwotną nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe
„GLOBAL MZZ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Repertorium A Nr 10.926/90 z dnia
6.07.1990 r. – akt notarialny) i wpisana do Rejestru Handlowego B przez Sąd Rejonowy w Radomiu,
V Wydział Gospodarczy w dniu 13.07.1990r. (postanowienie w sprawie rejestracji w RHB –Sygn. akt V.
Ns. Rej. H. 217/90, RHB 737).
W obecnej formie prawnej, jako spółka akcyjna, funkcjonuje po przekształceniu spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością - „GLOBAL COSMED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Fabryki Kosmetyczne i Chemiczne z siedzibą w Radomiu, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy
w Radomiu, V Wydział Gospodarczy w Rejestrze Handlowym B pod numerem RHB 737, w spółkę
akcyjną - „GLOBAL COSMED” Spółka Akcyjna Fabryki Kosmetyczne i Chemiczne (Uchwała
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o przekształceniu – Repertorium A Nr 6346/97 z dnia
21.08.1997 r. – akt notarialny).
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 03.10.2001 r. (Sygn. akt WA XXI NS-REJ. KRS/2387/1/823)
Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS 0000049539).
Od dnia 30.12.2010 r. Spółka funkcjonuje pod aktualną nazwą tj. GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna
( Sygn. akt WA.XIV NS-REJ.KRS/026260/10/569 – postanowienie z dnia 29.12.2010 roku; data wpisu –
30.12.2010 r.)
Kapitał zakładowy Spółki na dzień 30.06.2015 roku wynosił 35 533 311 PLN i dzielił się na 35 533 311
akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.
Poniżej dane dotyczące liczby akcji i liczby głosów przynależnych liczbie akcji:

Nazwa akcjonariusza
Blackwire Ventures Sp. z o.o.
Trigon Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.
Andreas Mielimonka
Global Cosmed Group S.A.
Pozostali
Razem
Akcje tworzące kapitał zakładowy:
seria A
seria B
seria C
seria F
seria D
seria E
w tym akcje uprzywilejowane
Razem

Udział w
kapitale
podstawowym
(%)
83%

Liczba akcji
w szt.
29 548 587

Liczba
głosów
46 774 709

Wartość
nominalna
akcji w PLN
29 548 587

3 097 961
150 000
112 909
2 623 854
35 533 311

3 097 961
150 000
112 909
2 623 854
52 759 433

3 097 961
150 000
112 909
2 623 854
35 533 311

9%
0%
0%
7%
100%

1 813 276
15 412 846
7 253 104
4 600 000
6 254 085
200 000
17 226 122
35 533 311

3 626 552
30 825 692
7 253 104
4 600 000
6 254 085
200 000

1 813 276
15 412 846
7 253 104
4 600 000
6 254 085
200 000

5%
43%
20%
13%
18%
1%

52 759 433

35 533 311

100%

Kapitał zakładowy i struktura akcjonariatu na dzień 31.12.2014 roku zgodnie z wpisem do Krajowego
Rejestru Sądowego przedstawia się następująco:

4

GLOBAL COSMED S.A.
Sprawozdanie z Działalności Grupy Kapitałowej Global Cosmed
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku

Nazwa akcjonariusza
Blackwire Ventures Sp. z o.o.
Trigon Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.
Andreas Mielimonka
Global Cosmed Group Dystrybucja
Sp. z o.o.
Pozostali
Razem
Akcje tworząca kapitał zakładowy:
seria A
seria B
seria C
seria F
seria D
seria E
w tym akcje uprzywilejowane
Razem

Udział w
kapitale
podstawowym
(%)
80%

Liczba akcji
w szt.
28 548 587

Liczba
głosów
45 774 709

Wartość
nominalna
akcji w PLN
28 548 587

3 097 961
150 000

3 097 961
150 000

3 097 961
150 000

9%
0%

112 909
3 623 854
35 533 311

112 909
3 623 854
52 759 433

112 909
3 623 854
35 533 311

0%
10%
100%

1 813 276
15 412 846
7 253 104
4 600 000
6 254 085
200 000
17 226 122
35 533 311

3 626 552
30 825 692
7 253 104
4 600 000
6 254 085
200 000

1 813 276
15 412 846
7 253 104
4 600 000
6 254 085
200 000

5%
43%
20%
13%
18%
1%

52 759 433

35 533 311

100%

Akcjonariuszom nie przysługują inne prawa głosu niż wynikające z posiadanych akcji.
Akcjonariuszom nie przysługują specjalne uprawnienia kontrolne.
Nie występują ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu przez Akcjonariuszy.
Zarządy Spółek Grupy Kapitałowej Global Cosmed
Na dzień 30.06.2015 roku Zarząd Spółki Dominującej składał się z następujących osób:
Pani Ewa Lucyna Wójcikowska - Prezes Zarządu
Pani Aleksandra Gawrońska - Członek Zarządu
Pani Urszula Katarzyna Matracka - Prokurent
W okresie od 01.01.2015 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania oraz w roku 2014 nie
wystąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki Dominującej.
Skład Rady Nadzorczej Spółki Dominującej na dzień 30.06.2015 roku przedstawiał się następująco:
Pan Andreas Mielimonka – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Arthur Rafael Mielimonka – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
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Pani Magdalena Mazur – Członek Rady Nadzorczej
Pan Tomasz Wasilewski – Członek Rady Nadzorczej
Pan Marian Sułek – Członek Rady Nadzorczej
W okresie od 01.01.2015 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania oraz w roku 2014 nie
wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Dominującej.
Na dzień 30.06.2015 roku Zarząd Spółki Global Cosmed domal GmbH składał się z następujących osób:
Andreas Mielimonka - Członek Zarządu
Matthias Erdmann - Członek Zarządu.
Spółka posiada także następujące osoby reprezentujące jako prokurentów i pełnomocników:
Pan Arthur Mielimonka - prokura samoistna.
Na dzień 30.06.2015 roku Zarząd Spółki Domal Grundstűcksgesellschaft mbH składał się z następujących
osób:
Andreas Mielimonka - Członek Zarządu
Matthias Erdmann- Członek Zarządu,
Arthur Mielimonka - Członek Zarządu,
Spółki zależne: Domal Grundstűcksgesellschaft mbH i Global Cosmed domal GmbH nie posiadają Rad
Nadzorczych.

2. Ogólna charakterystyka działalności Grupy

Grupa Kapitałowa Global Cosmed specjalizuje się w produkcji wyrobów kosmetycznych i chemii
gospodarczej dla największych krajowych i międzynarodowych sieci handlowych, w tym również
dyskontowych. Wyroby Grupy sprzedawane są pod nazwami tych sieci, jako ich marki prywatne (private
labels). Grupa Global Cosmed zdobyła na tym rynku mocną pozycję, współpracując z największymi
odbiorcami krajowymi, takimi jak Biedronka, Lidl czy Kaufland. Grupa konsekwentnie zwiększa również
sprzedaż na rynku niemieckim.

Oferta Grupy obejmuje:
1) kosmetyki dla dorosłych, niemowląt i dzieci:






płyny do kąpieli,
żele pod prysznic,
mydła w płynie,
balsamy,
płyny do higieny intymnej.
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2) wyroby chemii gospodarczej:




płyny i koncentraty do prania i płukania tkanin,
domowe środki czystości (żele do WC, kostki do WC, mleczka myjące, odplamiacze, proszki
czyszczące),
udrożniacze do kanalizacji.

Global Cosmed S.A.- Jednostka Dominująca produkuje także wyroby kosmetyczne i chemiczne pod
szeroko znanymi markami Bobini, Bobini Baby, Apart oraz Sofin Global dla swojego partnera
handlowego - Global Cosmed Group - spółki będącej dystrybutorem produktów z tego segmentu.
Spółki Grupy współpracują także z innymi podmiotami powiązanymi w zakresie produkcji artykułów,
które oferowane są w ramach segmentu marek prywatnych.
Należą do nich:


GLOBAL COSMED GRUP S.A. - firma z 180-letnimi tradycjami i bogatym doświadczeniem
w produkcji artykułów chemii gospodarczej, przeznaczonych dla gospodarstw domowych,
instytucji i przemysłu. Wytwarzane produkty zgrupowane są w ramach marek: Kret, Robot, Izo,
Sofin Global.



Global Cosmed GmbH, Niemcy - dystrybutor wyrobów kosmetycznych i chemicznych
w Niemczech.

3. Działalność Grupy Kapitałowej Global Cosmed w okresie objętym raportem
półrocznym
Poniżej zaprezentowane zostały skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Global Cosmed
dotyczące okresu 01.01.-30.06.2015 roku oraz dane porównywalne.
Wybrane dane dotyczące
sprawozdania z całkowitych
dochodów
Przychody ze sprzedaży

01.01.2015-30.06.2015

01.01.2014-30.06.2014

PLN

PLN

EUR

EUR

110 087

26 629

76 281

18 256

(46 967)

(11 361)

(36 844)

(8 818)

(41 538)

(10 048)

(23 674)

(5 666)

6 310

1 526

5 284

1 265

5 158

1 248

5 146

1 232

Zysk (strata) netto z działalności
kontynuowanej

3 942

954

4 142

991

Całkowite dochody ogółem

3 942

954

4 142

991

Koszt własny sprzedanych
wyrobów
Koszty sprzedanych towarów i
materiałów
Zysk (strata) na działalności
operacyjnej
Zysk (strata) brutto
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Wybrane dane dotyczące
sprawozdania z sytuacji
finansowej
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Wartości niematerialne

01.01.2015-30.06.2015

01.01.2014-30.06.2014

PLN

PLN

EUR

EUR

44 779

10 676

36 564

8 817

538

128

538

130

1 105

264

1 214

293

Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
Aktywa trwałe

728

174

829

200

47 150

11 241

39 145

9 439

Zapasy

23 576

5 621

23 291

5 616

Należności z tytułu dostaw i usług

59 005

14 068

70 138

16 912

Inne aktywa i pozostałe należności
krótkoterminowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

5 004

1 193

4 838

1 167

16 521

3 939

4 960

1 196

Aktywa obrotowe razem

104 106

24 820

103 227

24 891

AKTYWA RAZEM

151 256

36 061

142 372

34 330

Kapitał własny

67 927

16 195

67 550

16 288

Zobowiązania długoterminowe

21 897

5 221

16 328

3 937

Zobowiązania krótkoterminowe

61 432

14 646

58 494

14 104

KAPITAŁ WŁASNY I
ZOBOWIĄZANIA RAZEM

151 256

36 061

142 372

34 330

Wybrane dane finansowe za okres 01.01.-30.06.2015 roku oraz dane porównywalne: dla pozycji
całkowitych dochodów - okres 01.01.- 30.06.2014 roku i dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej
rok zakończony 31.12.2014 roku, zostały przeliczone na EURO wg następujących zasad:
Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono wg kursu średniego NBP
obowiązującego na dzień 30.06.2015 roku, wynoszący 4,1944 oraz na dzień 31.12.2014 roku, wynoszący
4,2623.
Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono według średnich kursów, stanowiących średnią arytmetyczną kursów
ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku:
Średnia arytmetyczna średnich kursów na 30.06.2015 wyniosła: 4,1341
Średnia arytmetyczna średnich kursów na 30.06.2014 wyniosła: 4,1784
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Osiągnięte przez Grupę w okresie 01.01.-30.06.2015 roku oraz w roku 2014 wybrane wskaźniki finansowe
zostały przedstawione poniżej wraz z metodologią ich wyliczenia:
WYSZCZEGÓLNIENIE
Rentowność sprzedaży netto
(wynik finansowy netto/przychody ze
sprzedaży)
Rentowność sprzedaży brutto
(wynik na działalności operacyjnej /
przychody ze sprzedaży)
Szybkość obrotu należności (należności z
tytułu dostaw i usług x 180 / przychody
ze sprzedaży)
Szybkość obrotu zapasów
(zapasy x 180 / przychody ze sprzedaży)
Płynność I
(aktywa obrotowe / zobowiązania
krótkoterminowe)
Płynność II
(aktywa obrotowe - zapasy) /
zobowiązania krótkoterminowe)

j.m.

01.01.201530.06.2015

01.01.201430.06.2014

%

3,6

5,4

%

5,7

6,9

dni

96

166

dni

39

55

Wsk.

1,69

1,76

Wsk.

1,31

1,37

Przedstawiając podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe Grupy Kapitałowej podkreślić należy,
iż Spółki Zależne nabyte zostały w październiku 2014 roku oraz Spółki Zależne nie prowadziły wcześniej
działalności gospodarczej. Na dane zawarte w sprawozdaniu skonsolidowanym z całkowitych dochodów
wpływ mają głównie wielkości osiągnięte przez Jednostkę Dominującą.
W bieżącym okresie oraz w okresie porównawczym Jednostka Dominująca terminowo spłacała
zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów. Nie wystąpiły również żadne przypadki naruszeń umów,
które mogłyby skutkować przyspieszeniem terminu wymagalności zobowiązań. W Spółkach zależnych nie
występuje zadłużenie z tytułu kredytów.
W ciągu kilku ostatnich lat nastąpił znaczny wzrost liczby wyrobów produkowanych przez Global
Cosmed S.A. Jest to wynik pozyskania nowych kontrahentów, zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach
zagranicznych, a także rozwoju rynków, na których działa Grupa, w tym w szczególności segmentu marki
prywatnej. Wejście na nowe rynki oraz dynamiczny rozwój dotychczasowych rynków, na których działa
Grupa, pozwala oczekiwać dalszego wzrostu liczby produkowanych wyrobów, w wyniku podpisywania
nowych kontraktów oraz rozszerzania istniejących.
Aby sprostać rosnącym zamówieniom klientów, jak również, co bardzo istotne w segmencie marek
prywatnych, zachować konkurencyjność kosztową, Jednostka Dominująca – Global Cosmed S.A.
rozpoczęła budowę nowoczesnej mieszalni produktów płynnych. Inwestycja ma na celu zwiększenie
mocy produkcyjnych przy jednoczesnym wzroście wydajności i efektywności produkcji. Jest realizowana
na gruntach, które są w użytkowaniu wieczystym Spółki (działka nr 158/2 o łącznej powierzchni 0,7659
ha, KW nr RA1R00057452/1 oraz działka nr 111/14 o łącznej powierzchni 0,2463 ha, KW nr
RA1R00057452/1), a także na nowo zakupionych gruntach wraz z zabudowaniami. W czerwcu 2014 roku

9

GLOBAL COSMED S.A.
Sprawozdanie z Działalności Grupy Kapitałowej Global Cosmed
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku
Global Cosmed S.A.- Jednostka Dominująca nabyła nieruchomość położoną w Radomiu przy ulicy
Wielkopolskiej obejmującą prawo wieczystego użytkowania gruntów o powierzchni 1, 7213 ha oraz
znajdujące się na gruncie budynki, w tym powierzchnie magazynowe.
Decyzja o dalszej rozbudowie zakładu produkcyjnego Jednostki Dominującej to efekt dynamicznego
rozwoju Grupy w ostatnich latach oraz konieczności dostosowania zakładu produkcyjnego Jednostki
Dominującej do wymogów GMP (ang. Good Manufacturing Practice). Stosowanie standardów GMP staje
się jednym z warunków współpracy stawianych przez większość odbiorców. Inwestycja w zwiększonym
zakresie pozwoli Jednostce Dominującej na wzrost wydajności produkcji, poprawę jakości wyrobów oraz
zwiększenie bezpieczeństwa produkcji.
Jednostka Dominująca - Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu w dniu 16.04.2015 roku zawarła
umowę nr PD/0566/15 z AB INDUSTRY S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165,
Polska, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000289262.
Przedmiotem Umowy jest dostawa technologii nowej mieszalni w firmie Global Cosmed S.A. –
rozbudowa zakładu produkcyjnego Global Cosmed S.A. w Radomiu, obejmująca branże:


- branża HVAC – wykonanie wentylacji klimatyzacji wraz z dostawą central wentylacyjnych,
chillera, kanałów, systemu sterowania, uruchomienia instalacji;



- branża technologiczna – armatura i AKPiA, podesty, wanny wychwytowe;



- branża automatyki – okablowanie, szafka automatyki, panele i stacje operatorskie;



- branża elektryczna – okablowanie, rozdzielnie, stacja trafo.

AB INDUSTRY S.A. udziela 3 letniej gwarancji na wykonane prace i 2 letniej gwarancji na dostarczone
materiały.
Umowa przewiduje kary umowne w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w razie zwłoki
w usuwaniu usterek przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym oraz w razie odstąpienia od umowy
z winy AB INDUSTRY S.A.. 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.
Załącznikiem do Umowy są m.in.: oferta nr 150416/WC/01/GLOBAL_COSMED z dnia 16.04.2015 r.,
dokumentacja wykonawcza nowej mieszalni, harmonogram rzeczowo finansowy, kosztorys oraz
harmonogram prac.
Łączna wartość zawartej Umowy wynosi 17.100.000 zł. netto (słownie: siedemnaście milionów sto tysięcy
złotych) i zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Łączna wartość rozpoczętej inwestycji szacowana jest na 29-30 mln zł. Jej zakończenie przewidziane jest
na koniec trzeciego kwartału 2015 roku.
Jednostka Dominująca dokonała zakupu nieruchomości i jednocześnie rozpoczęła proces ubiegania się
o jej objęcie przez Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EUROPARK WISŁOSŁAN.
Rozszerzenie terenu SSE na ten obszar umożliwi realizację inwestycji w szerszym zakresie, co zaspokoi
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potrzeby Grupy i pozwoli na osiągnięcie wszystkich zakładanych celów. Zwiększenie granic strefy
i zwiększenie zakresu inwestycji będzie korzystne zarówno dla Grupy jak i dla regionu.
W dniu 9 maja 2014 r. Zarząd Jednostki Dominującej Global Cosmed S.A uzyskał informację
o wydaniu przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., decyzji z dnia 6 maja 2014 roku, o udzieleniu
Jednostce Dominującej zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.
Zgodnie z udzielonym zezwoleniem, ustalono następujące warunki prowadzenia działalności
gospodarczej:


Zwiększenie dotychczasowego średniorocznego zatrudnienia kształtującego się na poziomie
111,47 pracowników, poprzez zatrudnienie na terenie specjalnej strefy ekonomicznej po dniu
uzyskania zezwolenia 30 nowych pracowników do dnia 31 października 2015 roku i utrzymanie
średniorocznego zatrudnienia na poziomie co najmniej 141,47 pracowników do dnia 31
października 2018 roku;



Poniesienie na terenie strefy kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych w wysokości nie mniej niż
20.000.000,00 zł, do dnia 31 października 2015 roku;



Zakończenie inwestycji w terminie do dnia 31 października 2015 roku.

Zgodnie z wydaną decyzją, maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych wyniesie:


W przypadku korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów nowej inwestycji,
maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji wyniesienie 30 mln zł;



W przypadku korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy, do
obliczenia maksymalnej wysokości trzyletnich kosztów pracy przyjmuje się koszty pracy 30
(trzydziestu) nowo zatrudnionych pracowników.

W oparciu o udzielone zezwolenie, Jednostka Dominująca realizuje wspomnianą powyżej inwestycję,
polegającą na wybudowaniu innowacyjnej mieszalni wyrobów płynnych wraz z zapleczem magazynowym
oraz oczyszczalnią ścieków.
W dniu 3 lipca 2014 roku Rada Miejska w Radomiu podjęła Uchwałę Nr 767/2014 w sprawie wyrażenia
zgody na włączenie zakupionych w dniu 30 czerwca 2014 roku przez Jednostkę Dominującą - Global
Cosmed S.A. gruntów do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy.
W dniu 04 sierpnia 2015 r. Rada Ministrów podjęła decyzję o włączeniu nowych terenów do
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zgodnie z tą decyzją do Strefy Ekonomicznej zostały
włączone m.in. grunty o powierzchni 0,4587 ha, znajdujące się w użytkowaniu wieczystym Global Cosmed
S.A., na których zlokalizowana jest Spółka.
Powiększenie powierzchni gruntów należących do GC S.A. na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, było niezbędne dla realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu innowacyjnej
mieszalni wyrobów płynnych wraz z zapleczem magazynowym oraz oczyszczalnią ścieków.
Decyzja wejdzie w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Aktualnie Global Cosmed S.A. posiada na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej grunty
o łącznej powierzchni 1,4687 ha.
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4. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających
konsolidacji

Na dzień 30.06.2015 roku oraz 31.12.2014 roku Spółka Global Cosmed S.A. posiadała następujące
podmioty zależne:
 Global Cosmed domal GmbH
 Domal Grundstűcksgesellschaft mbH
Na dzień 30.06.2015 roku poprzez osobę właściciela Spółka Global Cosmed S.A. była powiązana
z wszystkimi niżej wymienionymi spółkami:
1. Dr Andreas Mielimonka
2. Global Cosmed Group Management Sp. z o. o. (dawniej: Global Cosmed Group Sp. z o.o. )
3.Global Cosmed Group S.A.
4.Brand Property Sp. z o.o.
5.Global Cosmed GmbH, z siedzibą w Hamburgu, Niemcy
6.Global Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
7.Global Medica Sp z o.o
8.Laboratorium Kosmetyczne Malwa Sp. z o.o.
9.Global Kosmed Sp. z o.o z inwestycjami zagranicznymi z siedzibą w Żytomierzu, Ukraina
10.Global Cosmed International GmbH, Hamburg
11.SOFIN BRAND PROPERTY Sp. z o.o Sp.k.
12.APART BRAND PROPERTY Sp. z o.o Sp.k.
13.BOBINI BRAND PROPERTY Sp. z o.o Sp.k.
14.Blackwire Ventures Ltd, Limassol, Cypr
15.Blackwire Ventures Sp. z o.o.
16.KRET BRAND PROPERTY Sp z o.o. Sp. k.
17. Global Cosmed domal GmbH - Spółka zależna
18. Domal Grundstűcksgesellschaft mbH - Spółka zależna
19. GCG Holding Sp. z o.o.
20.Global Cosmed Group GmbH, Hamburg

5. Wskazanie skutków zmian w strukturze Grupy, w tym wyniku połączenia
jednostek, przejęcia lub sprzedaży jednostek, inwestycji długoterminowych,
podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności

W okresie 01.01.-.01.06.2015 roku oraz w roku 2014 wystąpiły zdarzenia, mające wpływ na zmiany
w strukturze Grupy.
W dniu 12 października 2014 roku Jednostka Dominująca - Global Cosmed S.A. dokonała transakcji
nabycia udziałów dwóch spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hamburgu (Niemcy).
Spółka nabyła 25.000 udziałów o wartości nominalnej 1 Euro za udział, w spółce pod firmą Global
Cosmed domal mbH z siedzibą w Hamburgu, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Hamburgu
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(Amtsgericht) pod numerem HRB 132302, które stanowią 100% kapitału zakładowego spółki oraz dają
100% głosów na zgromadzeniu udziałowców spółki. Cena nabycia udziałów wyniosła 28.000 Euro i była
płatna w ciągu pięciu dni roboczych od dnia zawarcia umowy na wskazany przez sprzedającego rachunek
bankowy.
Zarazem Global Cosmed S.A. nabyła 25.000 udziałów o wartości nominalnej 1 Euro za udział, w spółce
pod firmą Domal Grundstücksgesellschaft GmbH z siedzibą w Hamburgu, zarejestrowanej w Sądzie
Rejonowym w Hamburgu (Amtsgericht) pod numerem HRB 133022, które stanowią 100% kapitału
zakładowego spółki oraz dają 100% głosów na zgromadzeniu udziałowców spółki. Cena nabycia
udziałów wyniosła 28.000 Euro i była płatna w ciągu pięciu dni roboczych od dnia zawarcia umowy na
wskazany przez sprzedającego rachunek bankowy.
Zarówno Global Cosmed domal GmbH jak i Domal Grundstücksgesellschaft mbH nie prowadziły
dotychczas działalności operacyjnej. Nabycie udziałów w wyżej wymienionych Spółkach związane było
z nabyciem aktywów Spółki domal wittol Wasch und Reinigungsmittel GmbH w upadłości z siedzibą
w Stadtilm.

6. Stanowisko Zarządu Jednostki Dominującej, co do możliwości zrealizowania
wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników
zaprezentowanych w śródrocznym sprawozdaniu finansowym w stosunku
do wyników prognozowanych

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie były publikowane prognozy dla
Grupy Kapitałowej Global Cosmed.

7. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne,
co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Jednostki
Dominującej - Global Cosmed S.A. na dzień przekazania raportu półrocznego
wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich
procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających
i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Jednostki
Dominującej - Global Cosmed S.A. w okresie od przekazania poprzedniego
raportu kwartalnego
Według informacji posiadanych przez Spółkę, struktura akcjonariatu Jednostki Dominującej na dzień 26
sierpnia 2015 roku przedstawia się następująco:
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Nazwa akcjonariusza
Blackwire Ventures Sp. z o.o.
Trigon Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych
S.A.
Andreas Mielimonka
Global Cosmed Group S.A.
Pozostali
Razem

Liczba
akcji
w szt.
29 548 587

Liczba
głosów
46 774 709

Udział w
liczbie
głosów
(%)
89%

3 097 961
150 000
112 909
2 623 854
35 533 311

3 097 961
150 000
112 909
2 623 854
52 759 433

6%
0%
0%
5%
100%

Wartość
Udział w
nominalna
kapitale
akcji w podstawowym
PLN
(%)
29 548 587
83%
3 097 961
150 000
112 909
2 623 854
35 533 311

9%
0%
0%
7%
100%

Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Global Cosmed S.A. są:
Blackwire Ventures Sp. z o.o., posiadający 29 548 587 akcji, tj. 83 % kapitału podstawowego,
uprawniających do 46 774 709 głosów, tj. 89 % liczby głosów ogółem oraz Trigon Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadający 3 097 961 akcji, tj. 9 % kapitału podstawowego,
uprawniających do 3 097 961 głosów, tj. 6 % liczby głosów ogółem.
W okresie 01.01.-30.06.2015 roku wysokość kapitału akcyjnego nie uległa zmianie. Według informacji
posiadanych przez Jednostkę Dominującą, wystąpiły następujące zmiany w strukturze akcjonariatu
Jednostki Dominującej Global Cosmed S.A.:


W dniu 22.04.2015 roku Pani Magdalena Mazur, Członek Rady Nadzorczej Jednostki
Dominującej Global Cosmed S.A. dokonała zbycia łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki
Global Cosmed S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, stanowiących 2,81% kapitału
zakładowego i dających 1,90 % 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 6 zł za akcję. Łączna
wartość transakcji sprzedaży akcji wynosi 6 mln zł.



Nabywcą wszystkich Akcji jest spółka Blackwire Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu,
spółka kontrolowana przez Pana Andreasa Mielimonkę, Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Global Cosmed S.A..

8. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) oraz
akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Global Cosmed S.A., przez osoby
zarządzające i nadzorujące Global Cosmed S.A. na dzień przekazania raportu
półrocznego wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania w okresie od
przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób
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Andreas Mielimonka posiadał na dzień 26 sierpnia 2015 roku:
1. udziały w Global Cosmed Group Management Sp. z o.o. – 100 %
2. udziały w Blackwire Ventures Sp. z o.o. - 100%
3. udziały w GCG Holding Sp. z o.o. – 99,66%
4. udziały w Apart Brand Property Sp. z o.o. Sp. k. – 98,75%
5. udziały w Bobini Brand Property Sp. z o.o Sp.k. – 98,75%
6. udziały w Global Cosmed Group GmbH – 24%
Zgodnie z posiadanymi przez Global Cosmed S.A. informacjami, w okresie od 08 maja 2015 roku do dnia
26 sierpnia 2015 roku nie wystąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Spółki i uprawnień do nich przez
osoby zarządzające i nadzorujące Global Cosmed S.A..
Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami stan posiadania akcji Spółki i uprawnień do nich przez
osoby zarządzające i nadzorujące Global Cosmed SA na dzień 26 sierpnia 2015 roku wynosi:




Prezes Zarządu Global Cosmed S.A. - Pani Ewa Wójcikowska 270 000 akcji zwykłych
na okaziciela,
Członek Zarządu Global Cosmed S.A. - Pani Aleksandra Gawrońska 110.000 akcji zwykłych na
okaziciela,
Przewodniczący Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. - Pan Andreas Mielimonka 150.000 akcji
zwykłych na okaziciela.

9. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej z uwzględnieniem informacji
w zakresie postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Global
Cosmed S.A. lub jednostki od niej zależnej, których wartość stanowi co najmniej
10% kapitałów własnych Global Cosmed S.A.

Na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Global Cosmed
obejmującego okres od 1 stycznia 2015 do 30 czerwca 2015 roku nie toczą się i w okresie ostatnich 12
miesięcy nie toczyły się żadne postępowania przed organami rządowymi ani inne postępowania sądowe
lub arbitrażowe, które mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową
lub rentowność Spółki.

10. Zawarte przez Global Cosmed S.A. lub jednostkę od niego zależną jedna lub wiele
transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one
istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem
ich wartości
W okresie objętym raportem Global Cosmed S.A. nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi,
na warunkach innych niż rynkowe.
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11. Informacje o udzieleniu przez Global Cosmed S.A. lub jednostkę od niego
zależną, poręczeń kredytu, pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu
podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość
istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 %
kapitałów własnych Global Cosmed S.A.

Łączna wartość istniejących poręczeń i gwarancji nie przekracza równowartości 10% kapitałów własnych
Global Cosmed S.A.

12. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny sytuacji kadrowej,
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są
istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań

Jednostka Dominująca - Global Cosmed S.A. utrzymuje zasoby środków pieniężnych wystarczające do
regulowania wymagalnych zobowiązań oraz posiada dodatkowe możliwości finansowania dzięki
przyznanym liniom kredytowym. W ramach procesów ograniczających ryzyko utraty płynności Spółka
prognozuje przepływy pieniężne w powiązaniu z analizą poziomu płynności aktywów, a także monitoruje
płynność i zabezpiecza finansowanie w ramach podpisanych umów kredytowych. W bieżącym okresie
oraz w okresie porównawczym Spółka terminowo spłacała zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów.
Nie wystąpiły również żadne przypadki naruszeń umów, które mogłyby skutkować przyspieszeniem
terminu wymagalności zobowiązań.
Poziom zadłużenia Spółki z tytułu otrzymanych kredytów na dzień 30.06.2015 wynosi 50.279 tys. PLN.
W Spółce na bieżąco analizowany jest portfel należności handlowych.
Korzystnie w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2014 roku kształtują się wskaźniki płynności:

WYSZCZEGÓLNIENIE
Płynność I
(aktywa obrotowe / zobowiązania
krótkoterminowe)
Płynność II
(aktywa obrotowe - zapasy) / zobowiązania
krótkoterminowe)
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13. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte
wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału
Głównym celem strategii Grupy jest wzrost wartości akcji Global Cosmed S.A. poprzez zwiększenie
przychodów ze sprzedaży w kraju i za granicą, ekspansję na nowe rynki zagraniczne oraz wzrost
rentowności prowadzonej działalności. Podstawą realizacji tej strategii są planowane inwestycje w środki
trwałe oraz przyjęta koncepcja rozwoju Jednostki Dominującej. Realizacja inwestycji pozwoli zwiększyć
zdolności produkcyjne oraz zmniejszyć jednostkowe koszty produkcji dzięki efektowi skali.
Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy :


ryzyko niezrealizowania strategii Jednostki Dominującej - Global Cosmed S.A.;



ryzyko związane z panującymi tendencjami wzrostu cen na kluczowe komponenty
produkowanych wyrobów;



ryzyko związane z uzależnieniem od głównego odbiorcy;



ryzyko związane z zapisami umów z kontrahentami;



ryzyko związane z zagrożeniem zdrowia lub życia konsumentów;



ryzyko związane z pracami badawczo-rozwojowymi nad nowymi produktami;



ryzyko związane z awarią linii produkcyjnych;



ryzyko związane z zanieczyszczeniem środowiska;



ryzyko nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów.

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Grupa prowadzi działalność:


ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną;



ryzyko związane ze wzrostem stóp procentowych;



ryzyko związane ze zmianą przepisów prawnych oraz ich interpretacji;



ryzyko związane ze zdarzeniami nadzwyczajnymi, losowymi oraz zmianami pogodowymi;



ryzyko związane ze znacznymi zmianami kursów walut;



ryzyko związane z panującymi tendencjami na rynku kosmetyków i produktów chemii
gospodarczej.



ryzyko związane z nasileniem konkurencji
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Zarząd Global Cosmed S.A. na bieżąco obserwuje czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, mogące mieć
znaczący wpływ na działalność Grupy. W przypadku wystąpienia zagrożeń podejmuje działania, aby w jak
najbardziej efektywny sposób realizować zamierzone cele Grupy.

Ewa Lucyna Wójcikowska

Aleksandra Gawrońska

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Radom, 26 sierpnia 2015 roku
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