
Informacje o członkach Zarządu Global Cosmed S.A. 

 

dr Andreas Mielimonka – Prezes Zarządu Global Cosmed S.A. jest współzałożycielem grupy 

kapitałowej Global Cosmed oraz głównym autorem sukcesu grupy, poprzez sprawowanie nadzoru 

właścicielskiego oraz pełnienie funkcji nadzorczych i zarządzających w podmiotach grupy kapitałowej. 

Swoją aktywność zawodową w branży kosmetycznej i chemicznej rozpoczął w roku 1986, poprzez 

założenie i prowadzenie własnej spółki „Global Cosmed” GmbH chemische und kosmetische Fabrik 

w Höttingen. Spółka ta, na początku lat 90-tych, rozpoczęła eksport do Polski produktów pod markami 

Apart, Bobini, Global, Mister Top. W roku 1991 Andreas Mielimonka przejął kontrolę nad obecną Global 

Cosmed S.A., zaś w roku 1993 rozpoczął produkcję kosmetyków w Radomiu, na bazie know-how 

nabytego w Niemczech. Andreas Mielimonka jest Absolwentem Uniwersytetu w Düsseldorfie 

i doktorem nauk społecznych i ekonomicznych Uniwersytetu w Hamburgu. 

 

Magdalena Mielimonka – Wiceprezes Zarządu Global Cosmed S.A. związana jest ze Spółką Global 

Cosmed Group S.A. (spółką zależną Global Cosmed S.A.) od 1998 r., początkowo na stanowiskach 

merchandisera i przedstawiciela handlowego, a następnie Dyrektora ds. Handlu i Marketingu, 

Prokurenta oraz Członka Zarządu. Od 2008 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Global Cosmed 

Group S.A., a od 2015 r. Prezesa Zarządu. Z dniem 15 stycznia 2016 r. została powołana na stanowisko 

Wiceprezesa Zarządu Global Cosmed S.A. Wcześniej przez sześć lat zasiadała w Radzie Nadzorczej 

Global Cosmed S.A. Absolwentka Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu w Łodzi – Zarządzanie 

i Marketing.  

 

dr Robert Koziatek – Członek Zarządu Global Cosmed S.A. jest absolwentem Politechniki 

Wrocławskiej. W 1987 roku ukończył Wydział Chemiczny, kierunek Inżynieria Chemiczna, gdzie 

kontynuując pracę naukową w 1994 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Równocześnie na tej 

samej uczelni ukończył w 1991 roku Wydział Informatyki i Zarządzania. Robert Koziatek przez wiele lat 

był związany z grupą PZ Cussons, wiodącym brytyjskim producentem marek do pielęgnacji ciała oraz 

chemii gospodarczej, gdzie zdobył doświadczenie w zakresie R&D, jakości, reengineeringu produkcji, 

zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz zarządzaniu zakładem produkcyjnym. W  latach                               

2017-18 pełnił funkcję dyrektora operacyjnego w VVF Sp. z o.o., spółce należącej do 

międzynarodowego koncernu (VVF Ltd.) specjalizującego się w produkcji i sprzedaży produktów do 

pielęgnacji ciała. We wrześniu 2018 roku dołączył do spółki Global Cosmed S.A. obejmując funkcję 

COO. 


