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Treść raportu:  
 
Zarząd GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej: „Spółka” lub „Emitent”), informuje, iż  
w dniu dzisiejszym, tj. 31.03.2022 r., Emitent przyjął następujące dokumenty: 

1. Polityka Whistleblowing Global Cosmed S.A.; 
2. Polityka Whistleblowing Grupy Kapitałowej Global Cosmed; 
3. Polityka Antykorupcyjna Global Cosmed S.A.; 
4. Polityka Antykorupcyjna Grupy Kapitałowej Global Cosmed; 
5. Procedura realizacji obowiązków przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu w Global Cosmed S.A.; 
6. Ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w Global Cosmed S.A.; 
7. Procedura realizacji obowiązków przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu w Grupie Kapitałowej Global Cosmed. 
 
Zgodnie z zaleceniem Emitenta odpowiednie Polityki i Procedury zostały również przyjęte przez 
jednostkę zależną od Emitenta - Global Cosmed Group S.A. z siedzibą w Jaworze. Jednostka ta 
przyjęła również własną Procedurę realizacji obowiązków przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu w Global Cosmed Group S.A. oraz Ocenę ryzyka prania pieniędzy  
i finansowania terroryzmu w Global Cosmed Group S.A. 
 
Przyjęcie przez Emitenta wyżej wymienionych Polityk i Procedur ma na celu zapewnienie najwyższych 
standardów działalności Global Cosmed S.A. i spółek w ramach Grupy Kapitałowej Global Cosmed, 
jak i maksymalizację zgodności działalności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
regulacjami wewnętrznymi i standardami etycznymi, a także identyfikację obszarów działalności 
Global Cosmed S.A. cechujących się najwyższym ryzykiem niezgodności z prawem. Przyjęcie 
dokumentów stanowi jeszcze pełniejszą realizację zasady nr 3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 
na GPW 2021.  
Jest to kolejny etap ewolucji systemu nadzoru nad zgodnością działalności Emitenta i jego Grupy 
Kapitałowej i wyraz należytej staranności władz Emitenta w zarządzaniu Spółką. 
 
W ramach systemu Compliance, Emitent posiadał dotychczas Procedurę składania skarg  
i wniosków przez pracowników, Kodeks Etyki Pracownika w zakresie kontaktu  
z Kontrahentami, który stanowił swoistą politykę antykorupcyjną i Regulamin w zakresie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dokumenty te zostają teraz 
uzupełnione lub zastąpione Politykami i Procedurami o wyższym standardzie i jakości. 
 
Przyjęte w dniu dzisiejszym dokumenty wraz z Politykami, Procedurami i Regulaminami już 
obowiązującymi w Spółce oraz w Grupie Kapitałowej Global Cosmed,  stanowią spójny system 
nadzoru nad zgodnością działalności z prawem (Compliance). 
 


