
   
   

Raport bieżący nr 23/2014 z dnia 01.07.2014 r.    

 

Temat: Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji 

poufnych 

Podstawa prawna art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania 

informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi. 

Treść raportu:  

Global Cosmed S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30 czerwca 2014 roku otrzymała zawiadomienie 

od osoby zobowiązanej na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi o dokonaniu przez nią transakcji na akcjach Global Cosmed S.A. 

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, osoba zobowiązana poinformowała, iż w roku 2014 

dokonała następujących transakcji na akcjach zwykłych na okaziciela Global Cosmed S.A.: 

20.01.2014 r. - kupno 8000 akcji po cenie 1 zł 

15.04.2014 r. - sprzedaż 55 akcji po cenie 2,40 zł 

16.04.2014 r. - sprzedaż 2 akcji po cenie 2,40 zł 

17.04.2014 r. - sprzedaż 443 akcji po cenie 2,40 zł 

20.06.2014 r. - sprzedaż 7500 akcji po cenie 2,25 zł 

Zakup akcji nastąpił na rynku niepublicznym, zaś sprzedaż akcji była dokonywana na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na rynku 

regulowanym. 

Osoba zobowiązana poinformowała zarazem, iż w dniu 30.06.2014 roku powzięła informację o 

realizacji ostatniej transakcji sprzedaży Akcji w dniu 20.06.2014 r., która to transakcja spowodowała, 

iż suma wartości dotychczasowych transakcji zbycia lub nabycia przekroczyła wartość 5.000 euro, 

przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w 

dniu zawarcia danej transakcji. W związku z tym osoba zobowiązana, zgodnie z § 2 ust. 4 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i 

udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad 

sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych 

(dalej: Rozporządzenie), dokonała przekazania stosownej informacji Spółce. 



   
Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia, osoba zobowiązana do 

przekazania informacji nie wyraziła zgody na przekazanie danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 

Rozporządzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


