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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] informuje, że 28.02.2023 r. powziął wiedzę o wydaniu przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego [Sąd] 27.02.2023 r. postanowienia [Postanowienie], na mocy którego Sąd 
oddalił wniosek o wpis zmian w Rejestrze Spółki z 27.06.2022 r. [Wniosek] złożony przez 
Dorotę Kenny i Jacka Pawlaka [Wnioskodawcy].  

Wnioskodawcy domagali się wykreślenia z Rejestru Adam Stańczaka z funkcji Prezesa 
Zarządu i Łukasza Stańczaka z funkcji Członka Zarządu i wpisania Doroty Kenny na 
stanowisko Prezesa Zarządu i Jacka Pawlaka na stanowisko Członka Zarządu. Wnioskodawcy 
powołali się we Wniosku na rzekome wykonanie przez Marcina Skrzypca i Szymona Pikulę 
uprawnienia osobistego z § 9 ust. 2 Statutu Spółki do powoływania i odwoływania dwóch 
członków Zarządu Spółki. 

Postanowieniem z 21.09.2022 r. referendarz sądowy oddalił Wniosek wskazując: Dorota 
Kenny i Jacek Pawlak zostali powołani do Zarządu Spółki na podstawie oświadczenia z dnia 
27.06.2022 r. złożonego w trybie par. 9 ust. 2 Statutu Spółki przez akcjonariuszy: Marcina 
Skrzypiec oraz Szymona Pikulę. Będący założycielami spółki zarówno Marcin Skrzypiec jak i 
Szymon Pikula w wyniku sprzedaży posiadanych przez siebie akcji utracili uprawnienia 
osobiste do powoływania członków Zarządu Spółki ASM GROUP Spółka akcyjna (…) Marcin 
Skrzypiec w wyniku sprzedaży akcji dokonanej w dniu 14 maja 2021 r. przestał być 
akcjonariuszem Spółki ASM Group Spółka akcyjna. Dlatego złożone oświadczenie o odwołaniu 
Adama Stańczaka oraz Łukasza Stańczaka i powołaniu Doroty Kenny oraz Jacka Pawlaka do 
Zarządu nie jest skuteczne. Stąd Dorota Kenny i Jacek Pawlak nie mają legitymacji do złożenia 
wniosku jako członkowie Zarządu Spółki ASM Group Spółka akcyjna, Poza tym, złożony 
wniosek jest kolejną odsłoną trwającego w spółce ASM GROUP Spółka akcyjna konfliktu 
pomiędzy akcjonariuszami i próbą podważenia  dokonanego wyboru członków organów, co 
wynika z orzeczeń wydawanych dotychczas w tym przedmiocie przez Sąd Okręgowy w 
Warszawie. 

Dnia 27.02.2023 r. Sąd, ponownie rozpoznając Wniosek na skutek skargi na postanowienie 
referendarza sądowego z 21.09.2022 r., oddalił Wniosek, potwierdzając prawidłowość 
postanowienia wydanego przez referendarza sądowego.  



Powyższe potwierdza stanowisko Spółki wyrażone m.in. w oświadczeniu Spółki z 31.03.2022 
r., opublikowanym na stronie internetowej Spółki w którym wskazano, iż uprawnienie osobiste, 
o którym stanowi § 9 ust. 2 Statutu Spółki nie przysługuje już Szymonowi Pikuli i Marcinowi 
Skrzypcowi m.in. z uwagi na zbycie przez nich wszystkich posiadanych akcji ASM, co 
spowodowało wygaśnięcie wskazanego uprawnienia. 

Zarząd Spółki wskazuje, iż w jego ocenie Postanowienie jest prawomocne a Wnioskodawcom 
nie przysługuje apelacja do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

 

Adam Stańczak - Prezes Zarządu 

Łukasz Stańczak - Członek Zarządu 

 

 


