
Raport bieżący ESPI 18/2016 

z dnia 13 września 2016 roku 

Tytuł: 

Uchwały Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie 

dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji 

serii A, B i C Spółki ASM GROUP S.A.  

Treść: 

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

dniu 13 września 2016 roku, Emitent otrzymał informację o podjęciu przez  

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odpowiednio:  

1. Uchwały nr 933/2016 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na 

Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki 

ASM GROUP S.A. o następującej treści:  

§ 1 

Na podstawie § 3 ust. 1, 2 i 6 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy 

postanawia dopuścić z dniem 14 września 2016  r. do obrotu giełdowego na 

rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki,                  

o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:  

a) 102.000 (sto dwa tysiące) akcji serii A,  

    b) 53.654.285 (pięćdziesiąt trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery 

tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji serii B, 

c) 3.263.357 (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta 

pięćdziesiąt siedem) akcji serii C.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

2. Uchwały nr 934/2016 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego 

na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki 

ASM GROUP S.A. o następującej treści:  

§ 1 

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV 

Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy 

postanawia:  

1) wprowadzić z dniem 14 września 2016 r. w trybie zwykłym do obrotu 

giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela 

spółki ASM GROUP  S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 

oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem 

"PLASMGR00014":  

    a) 102.000 (sto dwa tysiące) akcji serii A,  

    b) 53.654.285 (pięćdziesiąt trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery 

tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji serii B, 

c) 3.263.357 (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta 

pięćdziesiąt siedem) akcji serii C;  



2) notować akcje spółki ASM GROUP S.A., o których mowa w pkt 1), w 

systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ASMGROUP" i 

oznaczeniem "ASM". 

§ 2 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

 
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 uchylającego dyrektywę 

2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz. UE L Nr 173, str. 1). 

 

Osoby 

reprezentujące 

Emitenta: 

Adam Stańczak – Prezes Zarządu 

Marcin Skrzypiec – Wiceprezes Zarządu 

 


