
   
   

Raport bieżący nr 20/2014 z dnia 20.06.2014 r.    

 

Temat: Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu 

Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

  

Treść raportu:  

Zarząd Global Cosmed Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że w dniu 18 czerwca 2014 

roku otrzymał od Trigon Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie 

("Towarzystwo") zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust.1 pkt 2 lit a) 

ustawy o ofercie. 

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, Trigon Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych S.A. z 

siedzibą w Krakowie, działając w imieniu własnym, jako zarządzający funduszami: 

1. TRIGON QUANTUM ABSOLUTE RETURN FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY (nr RFI: 786), 

2. TRIGON QUANTUM NEUTRAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY (nr RFI: 918), 

3. TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY (nr RFI 966), 

(zwanymi dalej razem "Funduszami"), w związku z zawarciem oraz rozliczeniem w dniu 16 czerwca 

2014 r. przez jeden z Funduszy umowy zakupu 480 000 (słownie: czterystu osiemdziesięciu tysięcy) 

sztuk akcji spółki Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu o numerze ISIN: PLGLBLC00011, jako 

zarządzający Funduszami z chwilą rozliczenia wymienionej transakcji, tj. z dniem 16 czerwca 2014 r, 

staje się wyłącznie uprawnione do wykonywania w imieniu oraz na rzecz Funduszy prawa głosu na 

walnym zgromadzeniu Spółki z łącznie 3 097 961 (słownie: trzech milionów dziewięćdziesięciu 

siedmiu tysięcy dziewięciuset sześćdziesięciu jeden) akcji Spółki uprawniających do 3 097 961 

(słownie: trzech milionów dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy dziewięciuset sześćdziesięciu jeden) 

głosów, które stanowią łącznie 5,87 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Przed zwiększeniem udziału Fundusze posiadały łącznie 2 617 961 (słownie: dwa miliony sześćset 

siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) sztuk akcji spółki Global Cosmed S.A. 

uprawniających do 2 617 961 (słownie: dwa miliony sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćset 

sześćdziesiąt jeden) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowiło 4,96% ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Global Cosmed S.A.  


