
Projekty uchwał zgłoszone w dniu 23 czerwca 2021 roku przez Akcjonariusza Blackwire Ventures 
do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 

 
 

Uchwała nr 29 
zwyczajnego walnego zgromadzenia 
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu 

z 23 czerwca 2021 r. 
o podziale zysku za 2020 r. 

 
„§ 1 

Zysk netto za rok 2020 w kwocie 14 110 233,25 (czternaście milionów sto dziesięć tysięcy dwieście 
trzydzieści trzy złote dwadzieścia pięć groszy) złotych dzieli się w następujący sposób:  
- kwotę 5 240 319,12 (pięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych 
dwanaście groszy) złotych przeznacza się na wypłatę dywidendy; 
- kwotę 8 869 914,13 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście 
złotych trzynaście groszy) złotych przeznacza się na kapitał rezerwowy.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” 
 
Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 29:  
Obowiązek powzięcia uchwały o podziale zysku za poprzedni rok obrotowy wynika z art. 395 § 2 pkt 2 
Kodeksu spółek handlowych. 
 

 
 

Uchwała nr 30 
zwyczajnego walnego zgromadzenia 
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu 

z 23 czerwca 2021 r. 
w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 rok  

 
„§ 1 

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po zapoznaniu się z 
wnioskiem zarządu i opinią rady nadzorczej, wyraża zgodę na przeznaczenie kwoty 5 240 319,12 (pięć 
milionów dwieście czterdzieści tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych dwanaście setnych) złotych na 
wypłatę dywidendy, tj. 0,06 zł na jedną akcję.  
Dywidenda zostanie sfinansowana w całości z zysku netto wypracowanego w 2020 roku, podzielonego 
na podstawie uchwały nr 29 walnego zgromadzenia podjętej w dniu 23 czerwca 2021 roku. 
 

§ 2 
Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie art. 348 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych ustala: 
a) dzień dywidendy na dzień 30 czerwca 2021 roku; 
b) termin wypłaty dywidendy na dzień 7 lipca 2021 roku.  
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” 
 
Uzasadnienie Akcjonariusza do projektu uchwały nr 30:  
Środki z niewypłaconej części dywidendy zostaną zainwestowane w rozwój Global Cosmed oraz 
dodatkowo zwiększą bezpieczeństwo finansowe. Dynamiczna sytuacja na globalnym rynku surowców i 
opakowań oraz w otoczeniu konkurencyjnym powoduje niepewność, ale także stwarza okazje do 
szybszego rozwoju organicznego, także poprzez akwizycje. 
   

 


