
   
 

Raport bieżący nr 15/2015 z dnia 15.07.2015 r. 

 

Temat: Zawarcie umowy factoringu spełniającej kryteria umowy istotnej 

Podstawa prawna:  § 5 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 

lutego 2009 r. roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim (Dz. U. Nr 33 z 2009, poz. 259 z późniejszymi 

zmianami) 

Treść raportu: 

Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej "Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 15.07.2015 

roku otrzymała informację o zawarciu umowy faktoringowej (Factoringvertrag) z dnia 2 kwietnia 2015 

roku, z Markant Finanz AG z siedzibą w St. Alban-Vorstadr 72 w Bazylei (Szwajcaria), zwaną dalej Markant 

Finanz. 

Zgodnie z postanowieniami umowy faktoringowej, faktoringiem objęte są wszystkie należności objęte 

centralnym regulowaniem należności przez Markant Handels- und Industriewaren- Vermittlungs AG, 

objęte ubezpieczeniem Euler Hermes Deutschland AG. Cena za nabyte przez Markant Finanz w ramach 

faktoringu należności będzie równa ich wartości nominalnej pomniejszonej o dyskonto, składające się z 

opłaty manipulacyjnej oraz odsetek za finansowanie. Cena za nabyte wierzytelności będzie płatna w 

cyklach tygodniowych, w wysokości 90% wartości należności, zaś 10% będzie zatrzymane jako 

zabezpieczenie na oddzielnym koncie, aż do spłaty należności przez klienta. Markant Finanz zachowuje 

prawo do dopasowania wysokości kwoty zabezpieczenia w przypadkach określonych w umowie. 

Zgodnie z umową faktoringową, wraz z nabyciem należności Markant Finanz nabywa również związane z 

nią prawa poboczne, takie jak prawo zastrzeżenia własności towarów, prawa wynikające z ubezpieczenia 

towarów (ubezpieczenie kredytowe, transportowe, ubezpieczenie od włamania, kradzieży i pożaru etc). 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z możliwością sześciomiesięcznego wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec miesiąca. Umowa przewiduje wypowiedzenia bez zachowania okresu wypowiedzenia 

z ważnych powodów. 

Łączna szacunkowa wartość zawartej Umowy, liczona za okres jednego roku, wynosi 10 mln Euro i składają 

się na nią szacowane obroty z klientami objętymi factoringiem, ze szczególnym uwzględnieniem należności 



   
za dostawy towarów od firmy Dirk Rossmann GmbH, na podstawie zawartej umowy o współpracy, o której 

Emitent informował raportem bieżącym nr 40/2014 z dnia 16.12.2014 roku. 

Emitent uznaje przedmiotową transakcję za istotną ze względu na jej wartość. Za kryterium uznania 

Umowy za znaczącą, Emitent przyjął 10% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich 

czterech kwartałów obrotowych. 


