
 
  
 
Raport bieżący nr 29/2016 z dnia 20.06.2016r. 

 

Temat:  Powołanie Prokurentów 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o  

spółkach publicznych 

 

Treść raportu: 

 

Zarząd Global Cosmed S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 20 czerwca 2016 r. 

podjął uchwałę o udzieleniu prokury łącznej Pani Grażynie Łyżwińskiej oraz Panu 

Krzysztofowi Matusiakowi. 

 

Pani Grażyna Łyżwińska jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej, 

gdzie ukończyła również studia podyplomowe w zakresie rachunkowości. Posiada także 

świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów zezwalające na usługowe prowadzenie 

ksiąg rachunkowych. 

 

Pani Grażyna Łyżwińska od 2004 roku do dziś związana z grupą kapitałową Global Cosmed 

Group.  

Od roku 2004 była zatrudniona w spółce Global Cosmed S.A. na stanowisku Zastępcy 

Głównego Księgowego; następnie w okresie od roku 2008 pełniła funkcję Zastępcy Głównego 

Księgowego spółce Global Cosmed Group sp. z o.o. sp. k.; zaś w latach 2011 2015 – funkcję 

Głównego Księgowego. Od roku 2015 pełni funkcję Głównego Księgowego w spółce Global 

Cosmed Group S.A.  

 

W latach 1999-2004 Pani Grażyna Łyżwińska zatrudniona była w PW"MADA" spółka jawna, 

na stanowisku główny księgowy.  

 

W latach 1995-1999 Pani Grażyna Łyżwińska związana była zawodowo ze spółką PLASTICO 

Sp. z o.o: 

 

- w latach 1995-1996 na stanowisku samodzielnej księgowej; 

- w latach 1997-1999 na stanowisku: Główny księgowy; 

- w latach 1998-1999 pełniła funkcję Członka Zarządu. 



 

W latach 1992-1995 Pani Grażyna Łyżwińska zatrudniona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego o.o. na stanowisku Inspektor ds. księgowości. 

 

W latach 1987-1991 Pani Grażyna Łyżwińska zatrudniona w: Przedsiębiorstwo Handlu 

Chemikaliami "Chemia" na stanowisku Księgowa. 

 

Pani Grażyna Łyżwińska złożyła oświadczenie, iż nie posiada akcji w spółce Global Cosmed 

S.A., oraz iż jej działalność prowadzona poza Global Cosmed S.A nie jest działalnością 

konkurencyjną, ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce 

osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej 

konkurencyjnej osoby prawnej. Nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Pan Krzysztof Matusiak ukończył w 1991 roku studia magisterskie na Uniwersytecie 

Wrocławskim, na Wydziale Historyczno-Filozoficznym. Uzupełnił wykształcenie w latach 

2000-2002 studiując podyplomowo logistykę i MBA w Wyższej Szkole Zarządzania i 

Przedsiębiorczości im. Prof. Leona Koźmińskiego w Warszawie.  

 

W latach 1991 – 1995 pracował w instytucjach państwowych i samorządowych w Opolu oraz 

Wodzisławiu Śląskim. 

 

W latach 1995 – 2003 pracował w firmie Mieszko S.A. z krótką przerwą na działalność 

gospodarczą. W firmie Mieszko S.A. większość czasu piastował stanowisko Kierownika 

Zakładów Produkcyjnych, zajmując się produkcją, planowaniem, logistyką, zakupami oraz 

dystrybucją.  

 

W roku 2004 piastował stanowisko Dyrektora Produkcji w firmie Prymat sp. Z o.o., wdrażając 

projekt zintegrowanego systemu zarządzania informatycznego w obszarze produkcji, oraz 

nadzorując obszary produkcji, oraz magazynów i dystrybucji.  

 

W latach 2005-2010 pracował na stanowisku Dyrektora Zakładu w firmie Lambertz Polonia 

sp. Z o.o. odpowiadając za obszary produkcji, utrzymania ruchu, inwestycje, magazyny oraz 

logistykę.  

 

W latach 2010-2013 zajął się własną działalnością doradczą z zakresu produkcji, wdrażania 

nowych produktów oraz technologii, reorganizacji firm lub ich obszarów, w firmach polskich, 

oraz niemieckich.  

 

W latach 2013-2014 pracował jako Dyrektor Operacyjny w firmie A.Blikle sp. z o.o., 



odpowiadając za produkcję, dystrybucję i transport, skąd przeszedł do pracy w firmie Global 

Cosmed Group S.A. na analogiczne stanowisko. 

 

Pan Krzysztof Matusiak złożył oświadczenie, iż nie posiada akcji w spółce Global Cosmed S.A., 

oraz iż jego działalność prowadzona poza Global Cosmed S.A nie jest działalnością 

konkurencyjną, ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce 

osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej 

konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


