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Tytuł: Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta 

Podstawa prawna: 
Art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych. 

Treść: 

Zarząd ASM GROUP Spółka Akcyjna (dalej: „Emitent") informuje, iż w 

dniu 24 września 2014 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od 

pełnomocnika spółki JK Fund Suisse SA z siedzibą w Chiasso, via Franscini 

4, 6830 Chiasso, kanton Ticino, Szwajcaria, wpisanej do rejestru handlowego 

kantonu Ticino pod numerem: CHE–114.861.115 (dalej: „JK Fund Suisse”) o 

nabyciu przez JK Fund Suisse akcji Emitenta i przekroczeniu progu 5% w 

ogólnej liczbie głosów Emitenta. 

Zgodnie z treścią przedmiotowego zawiadomienia, JK Fund Suisse 

poinformowała, że w dniu 8 kwietnia 2014 roku spółka IMP E.I. Imprese 

Elettroniche Industriali SAGL z siedzibą w Chiasso, via San Sebastiano, 

6830 Chiasso, kanton Ticino, Szwajcaria, wpisana do rejestru handlowego 

kantonu Ticino pod numerem: CHE–472.323.645 (dalej: „IMP E.I.”) nabyła 

od spółki Green S.r.l. z siedzibą w Rzymie, via Cardinal de Luca 22, 00196 

Rzym, Włochy, wpisanej do włoskiego rejestru przedsiębiorców pod 

numerem RM1116487 (dalej ”Green”), będącej akcjonariuszem Emitenta, 

3.260.000 (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C 

Emitenta (dalej: „Akcje”). W przedmiotowym zawiadomieniu JK Fund 

Suisse poinformowała także, że przejęła IMP E.I., a w rezultacie, z dniem 30 

czerwca 2014 roku JK Fund Suisse stała się wyłącznym właścicielem Akcji 

Emitenta nabytych w dniu 8 kwietnia 2014 roku przez IMP E.I. 

Przed dniem 8 kwietnia 2014 roku IMP E.I. nie posiadała żadnych akcji 

Emitenta. Przed dniem 30 czerwca 2014 roku JK Fund Suisse nie posiadała 

żadnych akcji Emitenta.  

Akcje Emitenta w liczbie 3.260.000 nabyte w dniu 8 kwietnia 2014 roku 

przez IMP E.I., które od 30 czerwca 2014 roku stanowią własność JK Fund 

Suisse stanowią 5,52% kapitału zakładowego Emitenta oraz upoważniają do 

5,52% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 

JK Fund Suisse w zawiadomieniu poinformowała również, że nie ma zamiaru 

dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 

12 miesięcy od daty złożenia zawiadomienia. Zgodnie z treścią 

zawiadomienia nie istnieją, ani nie istniały w dacie nabycia Akcji podmioty 

zależne od JK Fund Suisse lub od IMP E.I., które posiadałyby akcje 

Emitenta. Ponadto, nie występują ani nie występowały w dacie nabycia Akcji 

osoby trzecie, z którymi JK Fund Suisse lub IMP E.I. zawarłyby umowę, 

której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa 

głosu.  

Zarząd Emitenta informuje, że przed dniem 24 września 2014 roku nie 

otrzymał jakichkolwiek informacji o transakcjach na akcjach Emitenta, 

których stroną byłaby Green, JK Fund Suisse lub IMP E.I. 
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