
   
   

Raport bieżący nr 28/2014 z dnia 20.08.2014 r.    

 

Temat: Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

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

finansowymi  

§ 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 20 sierpnia 2014 roku otrzymała zawiadomienie 

od Pana Andreasa Mielimonki o dokonaniu przez niego transakcji na akcjach Global Cosmed S.A. 

Pan Andreas Mielimonka poinformował, iż w dniu 18 i 19 sierpnia 2014 r., w wyniku transakcji 

dokonanych na rynku regulowanym, w trybie transakcji sesyjnych zwykłych, nabył łącznie 120.000 

(sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, (dalej: 

Transakcje), których emitentem jest Global Cosmed S.A. (dalej "Spółka") 

Transakcje dokonane w dniu 18.08.2014 roku: 

| Strona | Kod papieru | Ilość | średnia cena| Wart. trans. | 

_________________________________________________ 

| K | PLGLBLC00011| 20,000| 2.38000000| 47,600.00| 

| K | PLGLBLC00011| 15,000| 2.38000000| 35,700.00| 

| K | PLGLBLC00011| 15,000| 2.39242667| 35,886.40| 

| K | PLGLBLC00011| 20,000| 2.39000000| 47,800.00| 

| K | PLGLBLC00011| 30,000| 2.39000000| 71,700.00| 

Transakcje dokonane w dniu 19.08.2014 roku: 

| Strona | Kod papieru | Ilość | średnia cena| Wart. trans. | 

_________________________________________________ 

| K | PLGLBLC00011| 9,902| 2.40000000| 23,764.80| 

| K | PLGLBLC00011| 10,098| 2.45000000| 24,740.10| 



   
 

Pan Andreas Mielimonka poinformował zarazem, iż przed zawarciem Transakcji posiadał za 

pośrednictwem spółki zależnej Blackwire Ventures Ltd. z siedzibą w Limassol (Cypr) łącznie 28 548 

587 akcji Spółki stanowiących 80,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, dających łącznie 45 774 

709 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 86,76% ogólnej liczby głosów. 

Po zawarciu Transakcji Pan Andreas Mielimonka posiada wraz ze spółką zależną Blackwire Ventures 

Ltd. łącznie 28 668 587 akcji Spółki stanowiących 80,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki i 

dających łącznie 45 894 709 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 86,99% głosów na walnym 

zgromadzeniu. 


