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W nawiązaniu do otrzymanych przez ASM Group S.A. („Spółka”) od Urzędu Komisji Nadzoru
Finansowego zaleceń, gdzie w szczególności zalecono Spółce przekazanie aktualizacji w
zakresie komunikatu nazwanego raportem bieżącym Spółki nr 10/2022 – raport ten został
opublikowany 29.04.2022 r. poprzez system ESPI przez osoby odwołane z Zarządu Spółki
22.04.2021 r., a w komunikacie tym wskazano, iż „Brak możliwości publikacji Raportów
wynika, z 1. braku pełnego dostępu do niektórych systemów informatycznych, w którym
przechowywane są dane finansowe Emitenta oraz niektórych jego spółek zależnych tj. ASM
Sales Force Agency sp. z o.o., Gruppo Trade Service Polska sp. z o.o., Largo Group sp. z o.o.,
GreyMatters sp. z o.o. oraz Financial Service Solutions sp. z o.o. oraz 2. utrzymującego się
braku pełnego dostępu do rachunków bankowych Emitenta (…)” Zarząd Spółki oświadcza, że
posiada dostęp do rachunków bankowych Spółki a także posiada dostęp do systemu
informatycznego, w którym przechowywane są dane finansowe Emitenta oraz niektórych jego
spółek zależnych tj. ASM Sales Force Agency sp. z o.o., Gruppo Trade Service Polska sp. z
o.o., Largo Group sp. z o.o., GreyMatters sp. z o.o. oraz Financial Service Solutions sp. z o.o.
Dodatkowo Zarząd Spółki oświadcza, że posiada dane finansowe pochodzące ze polskich
spółek zależnych oraz spółek zależnych z regionu DACH. Nie posiada jednakże danych
finansowych z włoskiej spółki zależnej - Trade S.p.A. Pozyskanie danych finansowych Trade
S.p.A. powinno nastąpić w najbliższym czasie, z uwagi na dokonane w dniu 12.08.2022 r.
zmiany personalne w Zarządzie Trade S.p.A., o czym Spółka poinformowała raportem
bieżącym nr 7/2022.
Zarząd Spółki wyjaśnia, iż podejmuje wszelkie starania mające na celu stabilizację sytuacji
Grupy ASM, tak aby sporządzić zaległe i przyszłe raporty okresowe jednostkowe i
skonsolidowane Spółki, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości a także poddać je
badaniu przez biegłego rewidenta. O wszelkich istotnych postępach w tej mierze Zarząd Spółki
będzie niezwłocznie informował. Dotyczy to w szczególności informowania o (i) zawarciu z
firmą audytorską umowy na badanie oraz przegląd jednostkowych oraz skonsolidowanych
sprawozdań finansowych Spółki, (ii) ustaleniu harmonogramu publikacji zaległych raportów,
jak również raportów okresowych za I półrocze 2022, III kwartał 2022 oraz 2022 jak też (iii)
sporządzeniu przez biegłego rewidenta raportu z przeglądów skróconego śródrocznego
sprawozdania finansowego oraz skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za pierwsze półrocze 2021 oraz zaległych raportów okresowych.

