
   
 

Raport bieżący nr 17/2016 z dnia 30.03.2016 r. 

 

Temat: Zawarcie umowy istotnej oraz nabycie aktywów znacznej 

wartości przez spółkę zależną 

Podstawa prawna:  1. § 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: 

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

dzisiejszym, tj. 30.03.2016 roku, otrzymał informację od spółki zależnej - Global Cosmed Group S.A. z 

siedzibą w Jaworze (dalej "GCG SA"), o zawarciu pomiędzy nią a spółką GCG Investment sp. z o.o. z siedzibą 

w Radomiu, umowy nabycia 75.000 udziałów, stanowiących 75% kapitału zakładowego i dających tyle 

samo głosów, w spółce Global Cosmed Group GmbH z siedzibą w Hamburgu, wpisanej do rejestru 

handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy (Handelsregister des Amtsgerichts) w Hamburgu pod 

numerem HRB 135527, za cenę 30 mln zł, płatną najpóźniej do dnia 31.12.2016 roku. 

W umowie strony ustaliły, iż skutek rozporządzający w postaci przeniesienia praw z udziałów w spółce 

Global Cosmed Group GmbH nastąpi począwszy od dnia 1 kwietnia 2016 roku. GCG SA poinformowała 

zarazem, iż spółka Global Cosmed Group GmbH posiada 100% udziałów w spółce Global Cosmed GmbH z 

siedzibą w Hamburgu oraz 90% udziałów w spółce Global Cosmed International GmbH z siedzibą w 

Hamburgu. 

Pozostałe warunki nie odbiegają o standardowych warunków dla tego typu umów. Umowa nie przewiduje 

kar umownych w razie niewykonania któregokolwiek ze zobowiązań. 

Emitent informuje zarazem, iż zawarcie Umowy opisanej w niniejszym raporcie bieżącym stanowi 

częściowe wykonanie zobowiązań Umowy Inwestycyjnej z dnia 17 grudnia 2015 roku zawartej pomiędzy 

Emitentem a Panem Andreasem Mielimonka, o której Emitent poinformował raportem bieżącym 19/2015 

z dla 17 grudnia 2015 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 grupy kapitałowej Emitenta 

za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. 


