
 
  
 
Raport bieżący nr 30/2016 z dnia 22.06.2016r. 

 

Temat:  Zawarcie umów istotnych oraz nabycie aktywów znacznej 

wartości 

 

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 spółki Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej "Emitent" lub "Spółka") 

informuje, iż w dniu 21.06.2016 roku, Emitent dokonał zawarcia trzech umów Objęcia Akcji 

Global Cosmed S.A. i przeniesienia Praw z Akcji Global Cosmed Group S.A.  

 

W ramach zawartych umów: 

 

1. GLOBAL COSMED GROUP Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z 

siedzibą w Radomiu przeniosła na rzecz Emitenta prawa z 7.106.598 (siedem milionów sto 

sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji imiennych serii D spółki GLOBAL COSMED 

GROUP S.A. na Emitenta, o wartości godziwej 12.140.611,61 zł (dwanaście milionów sto 

czterdzieści tysięcy sześćset jedenaście złotych sześćdziesiąt jeden groszy), obejmując w 

zamian 2.961.125 (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto 

dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 zł 

(słownie: jeden złoty) każda; 

 

2. GLOBAL COSMED GROUP Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością HoldCo I 

z siedzibą w Radomiu przeniosła na rzecz Emitenta prawa z 11.167.512 (jedenaście milionów 

sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwanaście) akcji imiennych serii E, o łącznej wartości 

godziwej 19.078.105,50 zł (dziewiętnaście milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięć 

złotych pięćdziesiąt groszy), obejmując w zamian 4.653.197 (słownie: cztery miliony sześćset 

pięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii I 

Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda; 

 

3. GCG Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu przeniosła 

na rzecz Emitenta prawa z 11.695.906 (jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć 

tysięcy dziewięćset sześć) akcji imiennych serii F na Spółkę, o łącznej wartości godziwej 

19.980,791,48 zł (dziewiętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset 



dziewięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści osiem groszy) obejmując w zamian 4.873.363 

(słownie: cztery miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy) akcje 

zwykłe na okaziciela serii J Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) 

każda. 

 

Pozostałe warunki nie odbiegają o standardowych warunków dla tego typu umów. Umowa 

nie przewiduje kar umownych w razie niewykonania któregokolwiek ze zobowiązań. 

 

Emitent informuje zarazem, iż zawarcie Umowy opisanej w niniejszym raporcie bieżącym 

stanowi wykonanie zobowiązań Umowy Inwestycyjnej z dnia 17 grudnia 2015 roku zawartej 

pomiędzy Emitentem a Panem Andreasem Mielimonka, o której Emitent poinformował 

raportem bieżącym 19/2015 z dla 17 grudnia 2015 roku.  

 

Emitent informuje zarazem, iż spółki GLOBAL COSMED GROUP Management spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., GLOBAL COSMED GROUP Management spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością HoldCo I oraz GCG Investment spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością są spółkami zależnymi od Pana Andreasa Mielimonki, Prezesa Zarządu 

Emitenta. 

 

Emitent wskazuje zarazem, iż zawarte umowy stanowią oświadczenia o objęciu akcji 

Emitenta wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, o której to emisji Emitent 

informował raportem bieżącym nr 27/2016 z 14 czerwca 2016 roku.  

 

Łączna wartość nabytych Akcji Global Cosmed Group S.A. to 51 199 508,59 zł. Emitent uznaje 

przedmiotową transakcję za istotną ze względu na jej wartość. Za kryterium uznania Umowy 

za znaczącą, Emitent przyjął 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej 

Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. 

 

 

Podstawa prawna: 1. § 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). 


