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Treść raportu:  
 
Zarząd GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej: „Spółka” lub „Emitent”), w związku z 
aktualną sytuacją polityczno – gospodarczą na terytorium Ukrainy oraz wprowadzeniem przez 
Prezesa Rady Ministrów stopnia alarmowego CRP, na terytorium Polski, dotyczącego zagrożeń 
wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, dotyczącego systemów teleinformatycznych 
organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład 
infrastruktury krytycznej  Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, informuje iż obecną sytuację 
geopolityczną Zarząd Emitenta rozpoznaje jako istotną zmianę faktyczną dotyczącą istotnego obszaru 
działalności operacyjnej Emitenta. 
 
Emitent oświadcza, iż obywatele Rosji i/ lub Białorusi oraz podmioty mające siedzibę w tych 
państwach, nie są akcjonariuszami/udziałowcami spółek powiązanych z Emitentem. 
Emitent nie ma wiedzy, aby obywatele Rosji i/ lub Białorusi oraz podmioty mające siedzibę w tych 
państwach posiadały jego akcje dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. 
 
Emitent nie wprowadza do obrotu produktów, które są wytwarzane, produkowane lub importowane z 
Rosji/Białorusi. 
 
Emitent monitoruje ryzyko przerwania łańcucha dostaw produktów z powodu ewentualnych 
problemów z dostępnością surowców. Jednocześnie Emitent oświadcza, iż w takim przypadku dołoży 
należytej staranności w pozyskaniu ich z alternatywnych źródeł. 
Emitent dopuszcza zaistnienie ryzyka nieterminowej realizacji zobowiązań do dostawy produktów z 
powodu zmniejszającej się dostępności usług transportowych.  
W przypadku materializacji ryzyka przerwania łańcucha dostaw z którejś z powyższych przyczyn, 
Emitent niezwłocznie ogłosi przypadek siły wyższej i poda informację w tym zakresie do publicznej 
wiadomości. 
 
Emitent na bieżąco monitoruje wpływ sytuacji polityczno – gospodarczej w Ukrainie na działalność 
Emitenta i jego Grupy Kapitałowej i na wyniki finansowe w perspektywie kolejnych okresów. 
 
Emitent monitoruje czy raporty udostępniane przez Emitenta do publicznej wiadomości za 
pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (dalej „ESPI”) są przekazywane 
wyłącznie przez osoby do tego uprawnione. Emitent dokonał też weryfikacji posiadanych przez 
Emitenta liczby aktywnych kont w systemie ESPI. 
 
Emitent przedstawi informacje dotyczące faktycznego i potencjalnego wpływu sytuacji polityczno – 
gospodarczej na terytorium Ukrainy na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej  w raporcie 
okresowym za 2021 rok oraz w kwartalnych i śródrocznych raportach okresowych za 2022 r. 



Emitent oceni wpływ sytuacji polityczno – gospodarczej w Ukrainie na pozycje prezentowane w 
sprawozdaniach finansowych oceniając wpływ ww. sytuacji na założenie o kontynuacji działalności, 
ujawni informacje a temat skutków ww. sytuacji dla sprawozdań finansowych i rozważy konieczność 
ujawnienia dodatkowych informacji w sprawozdaniu finansowym. 
 
 


