
 
  

 
Raport bieżący nr 8/2019 z dnia 15.07.2019r. 

 

Temat:  Doręczanie pozwu o zapłatę z tytułu przymusowego wykupu 

akcji 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

 

Treść raportu: 

 

Global Cosmed S.A. („Spółka” lub "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 15 lipca 

2019 r., powziął informację o złożeniu pozwu o zapłatę solidarnie od następujących 

podmiotów: Andreas Mielimonka, Magdalena Mielimonka, Blackwire Ventures sp. z o.o. 

z siedzibą w Radomiu, Mielimonka Holding sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, Natis Invest sp. 

z o.o. z siedzibą w Radomiu, przez:  

 

Lartiq Quantum Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kwoty 4 569 972 PLN wraz 

z odsetkami ustawowymi od dnia 12 stycznia 2019 roku; 

Lartiq Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kwoty 7 680 778,32 PLN wraz 

z odsetkami ustawowymi od dnia 12 stycznia 2019 roku; 

Lartiq Quantum Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kwoty 5 233 171,52 PLN wraz 

z odsetkami ustawowymi od dnia 12 stycznia 2019 roku. 

 

Jako podstawę dochodzonych roszczeń Lartiq Quantum Absolute Return Fundusz 

Inwestycyjny Zamknięty, Lartiq Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz 

Lartiq Quantum Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (zwane dalej „Funduszami”) 

wskazały obowiązek zapłaty z tytułu obowiązkowego wykupu akcji Global Cosmed S.A. 

w oparciu o art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 512, t.j.). W uzasadnieniu pozwu Fundusze 

podniosły, iż pozwane solidarnie podmioty łącznie przekroczyły 90% ogólnej liczby głosów w 

kapitale zakładowym Emitenta, co uzasadniać ma roszczenie w oparciu o art. o art. 83 ust. 1 

ustawy o ofercie publicznej. O zgłoszonych przez Fundusze roszczeniach Emitent informował 

raportem bieżącym nr 32/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku. 

 

Zgodnie z przedstawionym przez Blackwire Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu 

stanowiskiem co do otrzymanego pozwu, roszczenia nim objęte są bezzasadne i spółka 

będzie wnosiła o oddalenie pozwu w całości. 


