
   
 

Raport bieżący nr 21/2016 z dnia 24.05.2016 r. 

 

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Global Cosmed 

S.A. 

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. ("Emitent") informuje, że w dniu 24.05.2016 roku, otrzymała zawiadomienie od Pana 

Andreasa Mielimonki, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, zmianie stanu posiadania Akcji Global 

Cosmed S.A. 

Pan Andreas Mielimonka, 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), 

zawiadomił Emitenta, iż w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Global Cosmed 

S.A. w dniu 19 maja 2016 roku w drodze rejestracji 38 055 089 akcji na okaziciela serii G, zmienił się jego 

stan posiadania akcji Emitenta. 

Wyżej wymienione 38 055 089 akcji na okaziciela serii G Emitenta Pan Andreas Mielimonka objął w ramach 

oferty prywatnej skierowanej do niego, zgodnie z uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy Emitenta z dnia 15 stycznia 2016 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 

1/2016 z 15 stycznia 2016 roku. 

Pan Andreas Mielimonka poinformował zarazem, iż przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego 

posiadał wraz ze spółkami zależnymi od niego, Blackwire Ventures Sp. z o.o. posiadającą 23 963 622 akcji 

oraz GCG Investment sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu posiadającą 1 mln Akcji, łącznie 25 064 012 Akcji 

Emitenta stanowiących 70,54% akcji w kapitale zakładowym Spółki i dających łącznie 42 290 134 głosów 

na walnym zgromadzeniu, co stanowi 80,16 % głosów na walnym zgromadzeniu. 

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o akcje na okaziciela serii G, Andreas Mielimonka wraz 

ze spółkami zależnymi od niego, Blackwire Ventures Sp. z o.o. posiadającą 23 963 622 akcji oraz GCG 

Investment sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu posiadającą 1 mln Akcji, posiada łącznie 63 119 101 Akcji 

Emitenta stanowiących 85,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki i dających łącznie 80 345 223 głosów 

na walnym zgromadzeniu, co stanowi 88,47 % głosów na walnym zgromadzeniu. 



   
Pan Andreas Mielimonka poinformował zarazem, że poza wyżej wskazanym podmiotem Blackwire 

Ventures Sp. z o.o. oraz GCG Investment sp. z o.o., żadne podmioty od niego zależne nie posiadają akcji 

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

uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 

Pan Andreas Mielimonka poinformował zarazem, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza 

bezpośredniego lub pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta. 

Zarazem Emitent informuje, że w dniu 24.05.2016 roku, otrzymał zawiadomienie od Blackwire Ventures 

Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, zarejestrowanej Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 

0000504723, iż w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w dniu 19 maja 2016 

roku w drodze rejestracji 38 055 089 akcji na okaziciela serii G, zmienił się stan procentowy posiadania 

akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez Blackwire Ventures Sp. z o.o. 

Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego posiadane przez Blackwire Ventures Sp. z o.o. 23 

963 622 akcji Emitenta stanowiły 67,44 % akcji w kapitale zakładowym Spółki i dawały łącznie 42 290 134 

głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 78,07 % głosów na walnym zgromadzeniu. 

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o akcje na okaziciela serii G, posiadane przez Blackwire 

Ventures sp. z o.o. 23 963 622 akcji Emitenta i dające 41 189 744 głosów na walnym zgromadzeniu 

stanowią 32,56 % akcji w kapitale zakładowym Spółki i dają 45,36 % głosów na walnym zgromadzeniu. 

Ponadto Blackwire Ventures 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 Pana 

Andreasa Mielimonki, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, który jest prezesem zarządu 

Blackwire Ventures Sp. z o.o. i posiada 100 % udziałów spółki. 

W ciągu najbliższych 12 miesięcy Blackwire Ventures Sp. z o.o. nie wyklucza bezpośredniego lub 

pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta. 


