Raport bieżący nr 31/2014 z dnia 03.09.2014 r.

Temat:

Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji emitenta

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 3 września 2014 roku otrzymała zawiadomienie
od Pana Andreasa Mielimonki o dokonaniu przez spółkę od niego zależną, transakcji na akcjach
Spółki.
Pan Andreas Mielimonka, zgodnie z art. 160 ust 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1538) tekst jedn. z dnia 8 października 2010 r. (Dz.U. Nr
211, poz. 1384), poinformował Spółkę, iż w dniach 1 i 2 września 2014 r., w wyniku transakcji
dokonanych na rynku regulowanym, w trybie transakcji sesyjnych zwykłych, spółka od niego zależna,
działająca pod firmą Global Cosmed Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa z siedzibą w Radomiu (zwana dalej "GCG"), nabyła łącznie 105.909 (sto pięć tysięcy
dziewięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, (dalej: Akcje),
których emitentem jest Global Cosmed S.A.
W dniu 1 września 2014 roku GCG nabyła:
29.409 Akcji po cenie 2,97 zł za Akcję
12.000 Akcji po cenie 2,96 zł za Akcję
W dniu 2 września 2014 GCG nabyła:
60.500 Akcji po cenie 2,90 zł za Akcję
4000 Akcji po cenie 2,95 zł za Akcję.
Pan Andreas Mielimonka poinformował zarazem, iż przed zawarciem wyżej opisanych transakcji,
wraz ze spółkami zależnymi Blackwire Ventures Ltd. oraz GCG, posiadał łącznie 28 705 587 Akcji
Spółki stanowiących 80,79% akcji w kapitale zakładowym Spółki i dających łącznie 45 931 709 głosów
na walnym zgromadzeniu, co stanowi 87,06% głosów na walnym zgromadzeniu.
Po zawarciu wyżej opisanych transakcji Andreas Mielimonka posiada, wraz ze spółkami zależnymi
Blackwire Ventures Ltd. oraz GCG, łącznie 28 811 496 Akcji Spółki stanowiących 81,08% akcji w
kapitale zakładowym Spółki i dających łącznie 46.037.618 głosów na walnym zgromadzeniu, co
stanowi 87,26% głosów na walnym zgromadzeniu.

