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Tytuł: 
Zawarcie w dniu 1 kwietnia 2016 roku przez Emitenta z ASM Sales 

Force Agency spółką z o.o. umowy dotyczącej przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa  

Treść: 

 Zarząd ASM GROUP Spółka Akcyjna dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu  kwietnia  roku zawarł z ASM Sales Force Agency Sp. z o.o. umowę przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
Emitenta na rzecz spółki zależnej ASM Sales Force Agency sp. z o.o. Zorganizowana część przedsiębiorstwa będąca przedmiotem umowy stanowi wyodrębniony w ramach struktury organizacyjnej Emitenta zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności operacyjnej Emitenta w zakresie świadczenia usług wsparcia sprzedaży, w tym usług merchandisingu, 
promocji, field marketingu, outsourcingu sił sprzedaży ("ZCP"). Działalność operacyjna, jaką dotychczas prowadził Emitent, czyli aktywność w obszarze usług merchandisingowych, promocji, field 

marketingu, outsourcingu sił sprzedaży, badań marketingowych oraz innych usług wsparcia sprzedaży, będą realizować wyłącznie spółki zależne od Emitenta. 
Nowy model biznesowy zakłada, że Emitent będzie realizować wyłącznie funkcję holdingowe, polegające na zapewnieniu zarządzania aktywami i nadzoru nad podmiotami zależnymi oraz wykonywaniu uprawnień korporacyjnych w podmiotach zależnych, w tym także kontrolowanie ich działalności zgodnie z przysługującymi spółce dominującej uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa. Emitent, jako spółka publiczna, pozostanie także wyłącznie odpowiedzialna w Grupie Kapitałowej za realizację przejęć i akwizycji innych podmiotów.  
Zawarcie w dniu 1 kwietnia 2016 roku, w formie aktu notarialnego, 

umowy przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zostało 
dokonane w wykonaniu uchwał podjętych w dniu 1 kwietnia 2016 

roku przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ASM Sales Force Agency sp. z o.o. o podwyższeniu kapitału zakładowego ASM Sales 
Force Agency sp. z o.o., z kwoty . ,  zł sto pięć tysięcy złotych , o kwotę 400.000,  zł czterysta tysięcy złotych złotych , to jest do łącznej kwoty 505.000,  zł pięćset pięć tysięcy złotych , poprzez zwiększenie dotychczas istniejących udziałów 2.100 do 10.100 równych i niepodzielnych udziałów tj. poprzez utworzenie 8.000 

(osiem tysięcy  nowych udziałów. Wszystkie nowopowstałe udziały 



objęte zostały przez Emitenta, który pozostał jedynym wspólnikiem spółki zależnej i pokrył wszystkie nowe udziały wkładem niepieniężnym aport  w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.  
 

 

 

Podstawa prawna: Podstawa prawna: §  ust.  pkt ,  i a  Załącznika Nr  do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „)nformacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.  
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