
Radom, dnia 25 maja 2022 roku 
 
 
 
 

 
OGŁOSZENIE 

ZARZĄDU GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA 
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

 
Zarząd GLOBAL COSMED spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu (,,Spółka"), działając na podstawie 
art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zwołuje na dzień                                  
22 czerwca 2022 roku (środa) na godzinę 11.00 zwyczajne walne zgromadzenie Spółki ("ZWZ"), 
które odbędzie się w siedzibie spółki w Radomiu przy ul. Wielkopolskiej 3, 26-600 Radom. 

 
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GLOBAL COSMED S.A.  

z siedzibą w Radomiu. 
 
Porządek obrad:  
1. otwarcie zwyczajnego walnego zgromadzenia;  
2. wybór przewodniczącego obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia;  
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał; 
4. przyjęcie porządku obrad; 
5. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki GLOBAL COSMED S.A. w 2021 r., 

sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku w tym z wyników oceny sytuacji spółki, 
z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji 
audytu wewnętrznego, stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu 
wypełniania obowiązków informacyjnych w 2021 roku, oceny Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. 
dotyczącej sprawozdania Zarządu z działalności Global Cosmed S.A., grupy kapitałowej Global 
Cosmed, sprawozdania finansowego Global Cosmed S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego grupy kapitałowej Global Cosmed za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku 
oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2021; 

6. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki GLOBAL 
COSMED S.A. w 2021 r., sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku w tym z 
wyników oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania 
ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego, stosowania przez spółkę zasad ładu 
korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych w 2021 roku oraz 
sprawozdania finansowego spółki za rok 2021; 

7. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej GLOBAL COSMED w 2021 r. 
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GLOBAL COSMED za rok 
2021; 

8. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej 
GLOBAL COSMED w 2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej 
GLOBAL COSMED za rok 2021; 

9. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej 
Global Cosmed S.A. za rok 2021 oraz raportu niezależnego biegłego rewidenta z oceny 
sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A.; 

10. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej                                         
o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. za rok 2021; 

11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom zarządu i rady 
nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2021; 

12. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok 2021;   
13. podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 rok; 
14. zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. 
 
 
 
 
 



Dodatkowe informacje dla Akcjonariuszy  
 
1. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa 
głosu: 
 
a. prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego 
zgromadzenia. 
 
Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później 
niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 1 czerwca 2022 roku. 
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu 
porządku obrad. 
Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wielkopolska 3, 26-600 
Radom z dopiskiem „Zwyczajne Walne Zgromadzenie” lub w postaci elektronicznej i przesłane na 
następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@globalcosmed.eu .  
Do ww. żądań powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość 
akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:  

a) świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący 
rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez 
akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że 
reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki, 

b)  w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu 
lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo  

c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub 
innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do 
reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub  

d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa 
podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania 
akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu 
tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia 
odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby 
fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg 
pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu 
tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania 
pełnomocnika na ZWZ.  

 
Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, a także wniosek o zaniechanie 
rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, 
powinno być uzasadnione w sposób pozwalający na podjęcie uchwał z należytym rozeznaniem. 
Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały 
powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej, o ile Rada 
Nadzorcza uzna wydanie opinii za uzasadnione przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie 
umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny z uwzględnieniem postanowień Kodeksu 
spółek handlowych. Uzasadnienie, o którym mowa powyżej, przedstawia Zarząd lub zwraca się on do 
wnioskującego podmiotu o przedstawienie uzasadnienia. 
  
b. prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 
porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku 
obrad przed terminem walnego zgromadzenia. 
 
Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod 
adresem ul. Wielkopolska 3, 26-600 Radom z dopiskiem „Zwyczajne Walne Zgromadzenie” lub przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej 
wza@globalcosmed.eu) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 
Dokonując zgłoszenia, akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do 

mailto:wza@globalcosmed.eu


wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej, według 
procedury opisanej w pkt 1 a. powyżej.  
 
c. prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 
porządku obrad podczas walnego zgromadzenia. 
 
Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące 
spraw wprowadzonych do porządku obrad. 
Propozycje uchwał powinny być sporządzone na piśmie, osobno do każdego projektu uchwały                                  
i zawierać: 

a) Imię i nazwisko albo firmę (nazwę) akcjonariusza; 
b) Projektowaną treść uchwały; 
c) Krótkie uzasadnienie. 

Propozycje, o których mowa powyżej, składane są na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
Propozycję uchwał i ich zmian lub uzupełnień, o których mowa wyżej, po przedstawieniu Walnemu 
Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia poddawane są głosowaniu.  
Jeżeli w jednej sprawie zgłoszone są propozycje uchwał obejmujące różny zakres, w pierwszej 
kolejności odbywa się głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi. 
 
d. sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o 
formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie 
zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu 
pełnomocnika. 
 
Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez 
pełnomocnika. 
Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. 
Informujemy, że zgodnie z kodeksem spółek handlowych akcjonariusze mają możliwość udzielania 
pełnomocnictw do reprezentowania na ZWZ członkom zarządu i pracownikom Spółki. Spółka umożliwia 
zastosowanie formularzy pełnomocnictw, dostępnych na stronie internetowej Spółki, pozwalających na 
udzielenie pełnomocnictw członkom zarządu w formie elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w 
postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  
Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej należy doręczyć Spółce za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres wza@globalcosmed.eu poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu 
pełnomocnictwa w formacie .pdf" (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) 
podpisanego przez akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez 
osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.  
 
W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu 
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie .pdf", lub innym 
formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):  

a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub 
innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo  

b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub 
innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do 
reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).  

 
W przypadku wątpliwości co do kompletności, rzetelności lub prawdziwości kopii wyżej wymienionych 
dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy 
sporządzaniu listy obecności:  
 

a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność                                 
z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność                       
z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości 
akcjonariusza; albo 

b)  w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za 
zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego 
upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. 



nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).  
 

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika 
okazania przy sporządzaniu listy obecności:  
 

a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - oryginału dowodu osobistego, paszportu 
lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo 

b)  w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii  potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za 
zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego 
upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ 
(np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego 
urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do 
reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.  
 

Formularze, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez 
pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki http://www.globalcosmed.eu                                   
w zakładce Relacje Inwestorskie/Global Cosmed S.A. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania 
pełnomocnictwa na powyższym formularzu.  
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa 
wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo 
głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki 
informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.  
 
e. możliwości i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej. 
 
Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 
 
f. sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej. 
 
Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 
 
g. sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej. 
 
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 
 
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406[1] KSH 
 
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GLOBAL COSMED S.A. przypada 
na dzień 6 czerwca 2022 roku. 
 
3. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 
 
W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ma prawo uczestniczyć osoba, która: 

a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. 6 czerwca 2022 roku, będzie akcjonariuszem 
Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz 

b) w terminie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu (nie wcześniej niż w dniu 
26 maja 2022 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji                            
(7 czerwca 2022 roku) złoży żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie 
uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek 
papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. 

 



Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW),                              
a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów 
wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.  
 
Na trzy dni robocze przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach                                                         
17, 20 i 21 czerwca 2022 r., w biurze zarządu Spółki przy ul. Wielkopolskiej 3 w Radomiu,                                     
w godzinach od 10.00 do 16.00, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do 
uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 
W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem ZWZ, akcjonariusz Spółki może żądać przysłania 
mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być 
wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub 
przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres 
wza@globalcosmed.eu w formacie "pdf' lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez 
Spółkę. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość 
akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:  

a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub 
innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo 

b)  w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub 
innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do 
reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub 

c)  w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa 
podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, 
dokumenty z pkt a) i b) dotyczące akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub 
innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika 
innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu 
potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania 
pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, 
paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) 
upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ. 

 
4. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 
może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, 
oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady 
nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia 
lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego 
zgromadzenia. 
 
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz                    
z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.globalcosmed.eu, 
zakładka Relacje Inwestorskie/Global Cosmed S.A.) od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku 
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku 
obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej 
Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu. 
 
5. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące 
walnego zgromadzenia. 
 
Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 
stronie internetowej Spółki pod adresem www.globalcosmed.eu (zakładka Relacje Inwestorskie/Global 
Cosmed S.A.). 
 
6. Pozostałe informacje. 
 
Obrady ZWZ prowadzone są w języku polskim. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach 
nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu 
Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. 
 

 


