Raport bieżący nr 8/2016 z dnia 29.01.2016 r.

Temat:

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej

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:
W nawiązaniu do raportów bieżących 6/2016 16 stycznia 2016 roku oraz 19/2015 z dla 17 grudnia 2015
roku, Zarząd spółki Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej "Emitent" lub "Spółka") informuje, iż
w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji przez Sad Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej We
Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego
w spółce zależnej - Global Cosmed Group S.A. z siedzibą w Jaworze.
Wskutek rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o 7 106 598 Akcji imiennych serii D
uprzywilejowanych w ten sposób, ze na jedna akcje tej serii przypadają dwa głosy na walnym
zgromadzeniu spółki, oraz 11 167 512 Akcji imiennych serii E uprzywilejowanych w ten sposób, ze na jedna
akcje tej serii przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu spółki, kapitał zakładowy spółki Global
Cosmed Group S.A. został podwyższony z kwoty 91 330 907 zł do kwoty 109 605 017 zł. W związku z
powyższym Emitent posiada obecnie 83,33% akcji Global Cosmed Group S.A dających tyle samo głosów.
Zarząd Emitenta zwraca zarazem uwagę, iż emisja akcji serii D i E Global Cosmed Group S.A. stanowi
element postanowień Umowy Inwestycyjnej z dnia 17 grudnia 2015 roku, o której Emitent poinformował
raportem bieżącym 19/2015 z dla 17 grudnia 2015 roku. Na mocy postanowień Umowy Inwestycyjnej,
Emitent zobowiązał się do objęcia Akcji serii D i E Global Cosmed Group S.A. w zamian za odpowiednio 2
961 125 akcji serii H oraz 4 653 197 akcji serii I. Akcje te Zarząd Emitent zamierza wyemitować w ramach
kapitału docelowego na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15
stycznia 2016 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym z dnia 15.01.2016 roku.

