
   
 

Raport bieżący nr 16/2016 z dnia 24.03.2016 r. 

 

Temat: Znaczne pakiety akcji 

Podstawa prawna:  art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. 

(Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.). 

Treść raportu: 

Global Cosmed S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 23.03.2016 roku, otrzymała zawiadomienie od Pani 

Magdaleny Mazur, Wiceprezes Zarządu Spółki, o zmianie stanu posiadania Akcji Global Cosmed S.A. 

Pani Magdalena Mazur, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie), oraz 

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) tj. z dnia 8 października 2010 r. (Dz.U. Nr 211, poz. 1384) zawiadomiła Spółkę, iż w dniu 

21.03.2016 r., kontrolowana przez nią spółka Magma Holding sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu, 

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000599938, w której jest jedynym 

udziałowcem oraz Prezesem Zarządu, dokonała nabycia 4,8 mln (cztery miliony osiemset tysięcy) Akcji 

spółki Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu o kodzie ISIN PLGLBLC00011 (dalej "Akcje"). 

Przeniesienie praw z Akcji nastąpiło w wyniku transakcji dokonanej poza obrotem zorganizowanym w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. j. Dz. U. 2014, nr 94) w 

wyniku transakcji dokonanej za pośrednictwem domu maklerskiego na podstawie umowy sprzedaży. 

Pani Magdalena Mazur poinformowała zarazem, iż przed zawarciem wyżej opisanej Transakcji na Akcjach, 

nie posiadała Akcji spółki Global Cosmed S.A. 

Pani Magdalena Mazur po zawarciu wyżej opisanej Transakcji na Akcjach, posiada, za pośrednictwem 

kontrolowanej przez nią spółki Magma Holding sp. z o.o., 4 800 000 Akcji stanowiących 13,51% Akcji w 

kapitale zakładowym Spółki i dających łącznie 4 800 000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 9,1 

% głosów na walnym zgromadzeniu. 

Pani Magdalena Mazur poinformowała ponadto, że żadne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji 

Spółki oraz, że nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu, 



   
Pani Magdalena Mazur w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego lub pośredniego 

zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce. 

Zarazem spółka Global Cosmed S.A. otrzymała zawiadomienie od spółki Magma Holding sp. z o.o. z siedzibą 

w Jarosławiu, o zmianie stanu posiadania Akcji Global Cosmed S.A. 

Magma Holding Sp. z o.o. (dalej "MH"), zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie), 

oraz, 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) tj. z dnia 8 października 2010 r. (Dz.U. Nr 211, poz. 1384) zawiadomiła, dokonała 

nabycia 4,8 mln (cztery miliony osiemset tysięcy) Akcji spółki Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu o 

kodzie ISIN PLGLBLC00011 (dalej "Akcje"). 

Przeniesienie praw z Akcji nastąpiło w wyniku transakcji dokonanej poza obrotem zorganizowanym w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. j. Dz. U. 2014, nr 94) w 

wyniku transakcji dokonanej za pośrednictwem domu maklerskiego na podstawie umowy sprzedaży. 

MH poinformowała zarazem, iż przed zawarciem wyżej opisanej Transakcji na Akcjach, nie posiadała Akcji 

spółki Global Cosmed S.A. 

Po zawarciu wyżej opisanej Transakcji na Akcjach, MH posiada 4 800 000 Akcji stanowiących 13,51% akcji 

w kapitale zakładowym Spółki i dających łącznie 4 800 000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 

9,1 % głosów na walnym zgromadzeniu. 

Ponadto Magma Holding Sp. z o.o. poinformowała, że żadne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji 

Spółki oraz, że nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu, a ponadto, iż jest podmiotem zależnym od Pani Magdaleny 

Mazur, Wiceprezes Zarządu Emitenta, która jest zarazem prezesem zarządu Magma Holding Sp. z o.o. i 

posiada 100 % udziałów spółki. 

W ciągu najbliższych 12 miesięcy Magma Holding Sp. z o.o. nie wyklucza bezpośredniego lub pośredniego 

zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce. 


