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Temat: Oddalenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia odszkodowawczego na rzecz ASM
Group S.A. („Spółka”) złożonego przez jej akcjonariusza Wojciecha Kramera przeciwko
Prezesowi Zarządu Spółki - Adamowi Stańczakowi
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie
nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Treść raportu:
Zarząd Spółki informuje, że powziął w dniu 08.07.2022 r. informację, iż Sąd Okręgowy w
Warszawie, XXVI Wydział Gospodarczy, w dniu 06.07.2022 r. oddalił wniosek o
zabezpieczenie, złożony przez akcjonariusza mniejszościowego Spółki, Wojciecha Kramera,
uprawnionego do 1000 akcji, dotyczącego roszczenia o zapłatę odszkodowania od Adama
Stańczaka na rzecz Spółki (powództwo na rzecz Spółki tzw. actio pro socio) poprzez zajęcie
należących do Adama Stańczaka 17.153.532 akcji Spółki, ewentualnie poprzez obciążenie
hipoteką nieruchomości Adama Stańczaka. Złożony wniosek o zabezpieczenie dotyczył
rzekomej odpowiedzialności odszkodowawczej Adama Stańczaka za transakcję Vertikom tj.
transakcję polegającą na zakupie spółki prawa niemieckiego działającej pod firmą: Vertikom
GmbH, o której Zarząd Spółki informował m.in. raportami bieżącymi nr 6/2018, 7/2018,
8/2018, 9/2018 („Transakcja Vertikom”).
Zarząd ASM zwraca także uwagę, iż w przeciągu 5 dni roboczych Wojciech Kremer:
a. zadał pytanie Zarządowi Spółki w trybie art. 428 § 6 KSH - 20.06.2022 r., godz. 16:39;
b. uzyskał odpowiedź na zadane pytania od osób nie pełniących funkcji w Zarządzie
Spółki - 22.06.2022 r. w treści komunikatu nazwanego raportem bieżącym Spółki nr
16/2022 osoby odwołane z Zarządu Spółki zdążyły przekazać do publicznej
wiadomości ich odpowiedzi na pytania Wojciecha Kremera; w treści tego dokumentu
wskazano, iż Spółka jest w posiadaniu „Memorandum z dnia 12 sierpnia 2021 roku z
przeglądu Raportu przygotowanego przez audytora CSWP sp. z o.o. sp. k.” i udostępni
go od dnia 23.06.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. akcjonariuszom Spółki drogą
korespondencji e-mail („Memorandum”);
c. jak wynika z treści Postanowienia uzyskał Memorandum - 23.06.2022 r.;
d. sporządził i złożył wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zapłatę przeciwko
Adamowi Stańczakowi - 24.06.2022 r.

