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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 ASM Group S.A. [Spółka lub Emitent] w nawiązaniu do informacji opublikowanej 

poprzez system ESPI przez Dorotę Kenny i Jacka Pawlaka oznaczonej jako raport bieżący 

Spółki nr 4/2022 i sporządzonej 11.02.2022 r. w przedmiocie powzięcia informacji 

o częściowym odrzuceniu, przez sąd powszechny w Turynie, pozwu spółki Trade S.p.A. 

(jednostki zależnej Emitenta) o uchylenie nakazu zapłaty składek i kar ustalonych przez włoską 

Inspekcję Pracy za okres od dnia 01.08.2015 r. do 31.12.2019 r. przekazuje jak niżej: 

 

Zarząd przypomina, iż w wyniku  kontroli włoskiej Inspekcji Pracy Trade S.p.A. została 

zobowiązana do zapłaty kwoty 3.185.074,70 EUR i Trade następnie złożyła w terminie apelację 

od rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji - sądu powszechnego w Turynie.  

 

Po dokonanych zmianach  w Zarządzie Trade S.p.A. - o czym Spółka informowała w raporcie 

bieżącym 7/2022 z 13.08.2022 r. - Adam Stańczak działając jako nowy amministratore unico 

(jedyny zarządzający) Trade S.p.A. zaangażował nowych doradców prawnych i wspólnie z 

nimi dokonał weryfikacji przyjętej linii argumentacji Trade S.p.A. w postępowaniu. 

 

Następnie w dniu 06.12.2022 r. Sąd Apelacyjny w Turynie uwzględniając w całości apelację 

Trade stwierdził, że Trade S.p.A. nie jest nic winna I.N.P.S. (Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale - odpowiednik polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) na podstawie 

sprawozdań z kontroli, w wyniku których wszczęto postępowanie. Sąd nakazał I.N.P.S. także 

zwrot Trade S.p.A. kosztów obu instancji sądowych za pierwszą instancję w wysokości 23 

230,00 EUR i za drugą instancję w wysokości 24 064,00 EUR.  

 

INPS przysługuje skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego w Turynie.  
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