Raport bieżący nr 36/2016 z dnia 16.08.2016r.
Temat:

Znaczne pakiety akcji

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego
pakietu akcji

Treść raportu:
Global Cosmed S.A. ("Emitent" lub „Spółka") informuje, że w dniu 16.08.2016 roku,
otrzymała zawiadomienie od Pani Magdaleny Mazur, Wiceprezes Zarządu Emitenta,
o zmianie udziału w kapitale zakładowym i w głosach spółki Global Cosmed S.A.,
o następującej treści:
„Ja, Magdalena Mazur, działając w imieniu własnym oraz jako Prezes Zarządu spółki Magma
Holding z o.o. z siedzibą w Jarosławiu, niniejszym, zgodnie z art. 69 ust. 1 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.) (dalej: ustawa o ofercie), zawiadamiam, iż w związku
z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Global Cosmed S.A. (Emitent) w dniu
12 sierpnia 2016 roku w drodze rejestracji:
- 2.961.125 akcji na okaziciela serii H,
- 4.653.197 akcji na okaziciela serii I,
- 4.873.363 akcji na okaziciela serii J,
zmienił się mój stan procentowy posiadania akcji i głosów w kapitale zakładowym Emitenta,
w związku z czym mój udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy obniżył się
poniżej progu 5%.
Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego posiadane przez spółkę Magma
Holding sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu Akcje w ilości 4 800 000 sztuk, stanowiły 6,52% akcji
w kapitale zakładowym Spółki i dawały 5,29 % głosów na walnym zgromadzeniu.
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, posiadane przez spółkę Magma Holding
sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu 4 800 000 Akcji, stanowią 5,58 % akcji w kapitale
zakładowym Spółki i dają 4,65% głosów na walnym zgromadzeniu.
Ponadto Magma Holding Sp. z o.o. informuje, że żadne podmioty od 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 Pani Magdaleny Mazur, Wiceprezes Zarządu Emitenta, która
jest zarazem prezesem zarządu Magma Holding Sp. z o.o. i posiada 100 % udziałów spółki.
W ciągu najbliższych 12 miesięcy Magma Holding Sp. z o.o. nie wyklucza bezpośredniego lub
pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce.”
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.).

