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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 ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu
26.10.2022 r. podjął uchwałę, mocą której ustalił ostateczną treść listy akcjonariuszy
uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na
dzień 27.10.2022 r. („Walne Zgromadzenie”), w ramach której stwierdził, że każdemu z
następujących akcjonariuszy Spółki: (i) Wiesław Łatała, (ii) Aleksandra Łatała – Kremer, (iii)
Wojciech Kremer oraz (iv) KPNS Holding sp. z o.o., przysługuje „0” głosów z posiadanych
przez nich akcji Spółki na Walnym Zgromadzeniu.
W pozostałym zakresie akcjonariuszom Spółki ujawnionym na liście akcjonariuszy
uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje liczba głosów odpowiadająca
liczbie akcji Spółki zarejestrowanych przez nich na Walne Zgromadzenie.
Przedmiotową decyzję Zarząd Spółki podjął po wnikliwym zapoznaniu się ze szczegółowymi
analizami prawnymi oraz ekonomicznymi (wykonanymi na zlecenie Spółki przez
renomowanych zewnętrznych doradców), uwzględniając istotne okoliczności faktyczne
poprzedzające Walne Zgromadzenie, jak również mając na względzie wyrażane w
orzecznictwie oraz doktrynie prawniczej stanowiska dotyczące roli zarządu spółki publicznej
w ustalaniu listy osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu, w szczególności zaś
odnotowując motywy objaśniającej przedmiotowe zagadnienie zawarte w treści uchwały Sądu
Najwyższego z dnia 20.01.2022 r. wydanej w sprawie o sygn. III CZP 17/22.
Zarząd Spółki zdecydował o publikacji niniejszej informacji również z uwagi na istotną
aktywność medialną niektórych akcjonariuszy Spółki (bezpośrednich lub pośrednio
posiadających wpływ na akcje Spółki) związaną z Walnym Zgromadzeniem, która może
potencjalnie wprowadzać w błąd co do obiektywnego stanu spraw Spółki.

Adam Stańczak - Prezes Zarządu
Łukasz Stańczak - Członek Zarządu

