
   

 

Raport bieżący nr 6/2014 z dnia 23.01.2014 r.    

 

Temat: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego  

Podstawa prawna § 5 ust.1 pkt 9 RMF 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:          

Zarząd Global Cosmed S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 23 stycznia 2014 roku 

powziął informację, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

Rejestrze Przedsiębiorców, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze wydania 200.000 akcji serii 

E. 

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło wskutek wydania w dniu 30 grudnia 2013 roku 

200.000 (dwustu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda, 

o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), posiadaczom łącznie 200.000 

(dwustu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych, w tym 100.000 (stu tysięcy) warrantów 

subskrypcyjnych serii A oraz 100.000 (stu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B. 

Data zarejestrowania zmiany wysokości kapitału zakładowego: 23 stycznia 2014 roku. 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 35.533.311,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćset 

trzydzieści trzy tysiące trzysta jedenaście złotych). 

Kapitał zakładowy dzieli się na 35.533.311 (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćset trzydzieści trzy 

tysiące trzysta jedenaście) akcji o wartości nominalnej 1,- 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 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 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 35.333.311, 

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

35.333.312 do 35.533.311. 

Ogólna liczba głosów z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki przysługujących na walnym 

zgromadzeniu Spółki wynosi obecnie 52.759.433. 


