
 
  
 

Raport bieżący nr 4/2017 z dnia 15.02.2017r. 

 

Temat:  Drugie zawiadomienie o planowanym podziale GLOBAL 

COSMED GROUP S.A. 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i 

okresowe 

 

Treść raportu: 

 

Działając na podstawie art. 539 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), Zarząd GLOBAL 

COSMED S.A. („Spółka Przejmująca”), 

 niniejszym zawiadamia po raz drugi, akcjonariuszy Spółki Przejmującej o zamiarze dokonania 

podziału spółki dzielonej – GLOBAL COSMED GROUP S.A. z siedzibą w Jaworze, ul. 

Kuziennicza 15, 59-400 Jawor, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie 

Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: 0000041414, NIP: 6950002732, REGON: 390339667, wysokość kapitału 

zakładowego: 121 300 923,00 zł (w pełni wpłacony) („Spółka Dzielona”) i przeniesienia 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 

529 § 1 pkt 4 KSH, tj. podziału przez wydzielenie („Podział”).  

 

Plan Podziału, uzgodniony przez Zarządy Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej w dniu 30 

listopada 2016 r., został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości, w rozumieniu 

art. 535 § 3 zd. 2 KSH, od dnia 30 listopada 2016 r., nieprzerwanie aż do dnia zakończenia 

Walnych Zgromadzeń Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej podejmujących pierwszą 

uchwałę w sprawie podziału, o której mowa w art. 541 KSH („WZ”), na stronie internetowej 

Spółki Przejmującej: http://www.globalcosmed.pl/pl/p/plan-podzialu-spolki-global-cosmed-

group-s-a,165 oraz na stronie internetowej Spółki Dzielonej:  

http://www.globalcosmed.eu/pl/index/html/id:6/news_id:1602/Plan_Podzialu_spolki_Glob

al_Cosmed_Group_SA 

 

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze podziału Spółki Dzielonej zostało opublikowane w dniu 1 

lutego 2017 r. na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: 

http://www.globalcosmed.pl/pl/p/pierwsze-zawiadomienie-o-planowanym-podziale-global-

cosmed-group-s-a,167 oraz w raporcie bieżącym nr 3/2017 z dnia 1 lutego 2017 r. 

 

Akcjonariusze Spółki Przejmującej mogą zapoznawać się z następującymi dokumentami 

dotyczącymi Podziału: 



 

1) Plan Podziału, 

2) Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów z działalności Spółki Dzielonej i 

Spółki Przejmującej za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego 

rewidenta, 

3) Projekt uchwały o Podziale, 

4) Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej, 

5) Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 października 2016 r., 

6) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej, sporządzoną 

dla celów Podziału na dzień 1 października 2016 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i 

w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, 

7) Sprawozdania Zarządów Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej, sporządzone dla celów, o 

których mowa w art. 536 KSH, 

8) Opinia biegłego rewidenta z badania Planu Podziału, 

 

w siedzibie GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu przy ul. Wielkopolskiej 3, 26-600 Radom w 

terminie od 02 lutego 2017 r., nieprzerwanie do zakończenia WZ, w dniach od poniedziałku 

do piątku, w godzinach od 10.00 do 14.00. 


