Raport bieżący nr 28/2016 z dnia 16.06.2016 r.

Temat:

Rezygnacja oraz powołanie Prezesa Zarządu, Rezygnacja
Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami
prawa
państwa
niebędącego
państwem
członkowskim

Treść raportu:
Global Cosmed S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 15 czerwca 2016 r. otrzymała od Pani Ewy
Wójcikowskiej, Prezes Zarządu Spółki, oświadczenie o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu spółki.
Zarazem w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o warunkowym powołaniu Pana
Andreasa Mielimonki do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w ramach aktualnej kadencji, od dnia
następującego po dniu złożenia przez niego rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jako
dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Andreas Mielimonka, ze względu na konflikt
interesów, nie brał udziału w głosowaniu nad niniejszą uchwałą.
Powołanie Pana Andreasa Mielimonka uwarunkowane zostało złożeniem przez niego rezygnacji z pełnienia
funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. Warunek ten został spełniony w dniu dzisiejszym,
poprzez złożenie przez Pana Andreasa Mielimonka oświadczenia o rezygnacji z funkcji Przewodniczącego
Rady Nadzorczej Emitenta. W związku z powyższym Pan Andreas Mielimonka obejmuje funkcję Prezesa
Zarządu od dnia 17 czerwca 2016 roku.
Andreas Mielimonka jest Absolwentem Uniwersytetu w Düsseldorfie i doktorem nauk społecznych i
ekonomicznych Uniwersytetu w Hamburgu.
Pan Andreas Mielimonka jest współzałożycielem grupy kapitałowej Global Cosmed oraz głównym autorem
sukcesu grupy, poprzez sprawowanie nadzoru właścicielskiego oraz pełnieniem funkcji nadzorczych i
zarządzających w podmiotach grupy kapitałowej.
Do najistotniejszych etapów rozwoju podmiotów zależnych, w które Andreas Mielimonka był
zaangażowany, należą:

1986 założenie i prowadzenie własnej spółki "Global Cosmed" GmbH chemische und kosmetische Fabrik
w Cadolzburg (późniejsza nazwa Global Chemicals GmbH) - uruchomienie przez Global Chemicals GmbH
eksportu do Polski wyrobów pod markami Apart, Bobino, Global, Mister Top.
1988 rozpoczęcie własnej produkcji przez Global Chemicals GmbH wyrobów sprzedawanych na rynek
polski i niemiecki;
1991 przejęcie większości udziałów w Global - MZZ Sp. z o.o. - przedsiębiorstwa importowo handlowego (obecnie Emitent);
1993

rozpoczęcie produkcji kosmetyków w Radomiu przez Emitenta;

1994

stworzenie ogólnopolskiej sieci dystrybucji poprzez przedstawicieli handlowych;

1997

przekształcenie formy prawnej Global Cosmed Sp. z o.o. w spółkę akcyjną;

2000 nabycie Jaworskich Zakładów Chemii Gospodarczej "Pollena" w Jaworze S.A. (aktualnie Global
Cosmed Group S.A.) wraz z prawem do znaku towarowego Kret;
2005 nabycie Fabryki Kosmetyków Pollena Malwa Sp. z o.o. (aktualnie Laboratorium Kosmetyczne
Malwa Sp. z o.o.);
2013 - debiut Emitenta na GPW;
2014 - przejęcie aktywów niemieckiej spółki domal wittol
2016 - integracja grupy kapitałowej i przejęcie przez Emitenta Global Cosmed Group S.A. wraz z
podmiotami zależnymi.
Pan Andreas Mielimonka pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta w okresie od
27.11.2008 roku do dnia 16.06.2016 roku. Poprzednio, sprawował różne funkcje zarządcze i nadzorcze w
spółce od jej założenia w roku 1991.
Pan Andreas Mielimonka pełni następujące funkcje:
GCG Holding Sp. z o.o - Prezes Zarządu
Global Cosmed Group Management Sp. z o.o. - Prezes Zarządu,
GCG Investment Sp. z o.o. - Prezes Zarządu,
Global Cosmed Group S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Laboratorium Kosmetyczne MALWA Sp. z o.o. - Prezes Zarządu,
Blackwire Ventures Ltd. - Dyrektor,

Domal Grundstucksgesellschaft mbH - Geschäftsführer,
Global Cosmed domal GmbH - Geschäftsführer,
Blackwire Ventures Sp. z o.o. - Prezes Zarządu,
Global Cosmed International GmbH - Geschäftsführer.
Pan Andreas Mielimonka nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie
uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek
organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.
Pan Andreas Mielimonka nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

