ASM GROUP S.A.
(ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 18 wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000363620) www.asmgroup.pl

ANEKS NR 3
do prospektu emisyjnego ASM GROUP S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
dnia 14 września 2015 roku
(„Prospekt”)

NINIEJSZY ANEKS ZOSTAŁ SPORZ DZONY NA PODSTAWIE ART. 51 UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O OFERCIE PUBLICZNEJ I
WARUNKACH WPROWADZANIA DO INSTRUMENTÓW ŻINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH
PUBLICZNYCH W ZWI ZKU Z ISTOTN ZMIAN ZAKRESU DZIAŁALNO CI żOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ EMITENTA POLEGAJ C NA
PRZENIESIENU ZORżANIZOWANEJ CZ CI PRZEDSI BIORSTWA ASM GROUP S.A. W ROZUMIENIU ART. 551 W ZWI ZKU Z ART. 552 KODEKSU
CYWILNEGO, TYTUŁEM APORTU DO SPÓŁKI ZALE NEJ, DZIAŁAJ CEJ POD ŻIRM Ś ASM SALES FORCE AGENCY SPÓŁKI Z OżRANICZON
ODPOWIEDZIALNO CI (WCZESNIEJ DZIAŁAJ CEJ POD ŻIRM : NEW LINE MEDIA SP. Z O.O.)
ODNIESIENIA DO STRON ODNOSZ SI DO TRE CI PROSPEKTU UDOST PNIONEżO DO PUBLICZNEJ WIADOMO CI W ŻORMIE
ELEKTRONICZNEJ W DNIU 16 WRZE NIA 2015 ROKU I ZAMIESZCZONEGO NA STRONACH INTERNETOWYCH SPÓŁKI WWW.ASMGROUP.PL ORAZ
FIRMY INWESTYCYJNEJ – DOMU MAKLERSKIEżO BANKU OCHRONY RODOWISKA S.A. POD ADRESEM WWW.BOSSA.PL
TERMINY PISANE WIELK LITER W NINIEJSZYM ANEKSIE MAJ ZNACZENIE NADANE IM W PROSPEKCIE.

Zmiany związane z przeniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa ASM GROUP S.A. w
rozumieniu art. 551 w związku z art. 552 Kodeksu cywilnego tytułem aportu do ASM Sales Force Agency
Sp. z o.o. w związku z istotną zmianą zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez ASM GROUP
S.A.

str. 9, pkt B.3 rozdziału „Podsumowanie”, po akapicie „Zakres wiadczonych usług przez Emitenta usług
przedstawiony został poni ej”, dodaje się nowy akapit w następującym brzmieniu:
Zgodnie z Polsk Klasyfikacj Działalno ci 2007 działalno ć Emitenta obejmuje działalno ć firm centralnych (head
offices) i holdingów, z wył czeniem holdingów finansowych. Emitent wraz z 5 spółkami zale nymi tworzy żrup
Kapitałow działaj c w bran y wsparcia sprzeda y. Spółki zale ne Emitenta specjalizuj si w wiadczeniu
kompleksowych usług wsparcia sprzeda y realizuj c projekty ukierunkowane na zwi kszenie sprzeda y oraz
promocj działalno ci klientów. Emitent prowadzi działalno ć na terenie Polski, a poprzez spółki zale ne
posiadaj ce siedzib tak e na terytorium Włoch. Zakres wiadczonych przez spółki zale ne Emitenta usług
przedstawiony został poni ej.
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str. 10, pkt B.3 rozdziału „Podsumowanie”, po akapicie „Maj c na uwadze wieloletnie do wiadczenie na rynku
wsparcia sprzeda y oraz stabilne relacje z wiod cymi sieciami handlowymi i klientami, Emitent oraz spółki zale ne
oferuj równie niestandardowe usługi na rzecz kontrahentów, odpowiadaj ce na bie ce potrzeby klienta.”,
dodaje się nowy akapit w następującym brzmieniu:
Od dnia 1 kwietnia 2016 r. Emitent stał si wył cznie spółk holdingow sprawuj c funkcje zarz dzania żrup
Kapitałow , w ramach posiadanej struktury holdingowej, a działalno ć operacyjna prowadzona jest przez spółki
zale ne wchodz ce w skład żrupy Kapitałowej Emitenta.
str. 45, pkt 6.1.1.1. rozdziału „Dokument Rejestracyjny”, po akapicie „Emitent oraz Gruppo Trade Service,
żreyMatters i New Line Media prowadz działalno ć operacyjn na terenie Polski, natomiast TRADE oraz
Promotion Intrade działaj na terenie Włoch”, dodaje się nowy akapit w następującym brzmieniu:
Emitent jest spółk holdingow sprawuj c strategiczne funkcje zarz dzania żrup Kapitałow i prowadzonej
przez spółki zale ne działalno ci operacyjnej w zakresie merchandisingu, outsourcingu sił sprzeda y, field
marketingu oraz badań marketingowych. Emitent jest jednostk dominuj c w żrupie Kapitałowej i sprawuje
całkowit kontrol nad pi cioma wyspecjalizowanymi podmiotami z bran y usług wsparcia sprzeda y, z których
cztery działaj w formie spółek z ograniczon odpowiedzialno ci , a jeden podmiot działa w formie spółki akcyjnej.
Emitent oraz żruppo Trade Service, żreyMatters i ASM Sales Żorce Agency (wcze niej działaj c pod firm : New
Line Media sp. z o.o.) prowadz działalno ć na terenie Polski, natomiast TRADE oraz Promotion Intrade działaj
na terenie Włoch.

str. 48, pkt 6.1.1.2. rozdziału „Dokument Rejestracyjny”, po akapicie „Maj c na uwadze wieloletnie
do wiadczenie na rynku wsparcia sprzeda y oraz stabilne relacje z wiod cymi sieciami handlowymi i klientami,
Emitent oraz spółki zale ne oferuj równie niestandardowe usługi na rzecz kontrahentów, odpowiadaj ce na
bie ce potrzeby klienta.”, dodaje się nowy akapit w następującym brzmieniu:

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. Emitent stał si wył cznie spółk holdingow sprawuj c funkcje zarz dzania żrup
Kapitałow , w ramach posiadanej struktury holdingowej, a działalno ć operacyjna prowadzona jest przez spółki
zale ne wchodz ce w skład żrupy Kapitałowej Emitenta.

str. 50, pkt 6.1.2. rozdziału „Dokument Rejestracyjny”, po akapicie „W chwili obecnej Emitent nie jest w trakcie
zmian struktury wiadczonych usług, a obecn struktur uwa a za optymaln dla działalno ci operacyjnej..”,
dodaje się nowy akapit w następującym brzmieniu:
Od dnia 1 kwietnia 2016 r. Emitent stał si wył cznie spółk holdingow sprawuj c strategiczne funkcje
zarz dzania dotycz ce cało ci struktury holdingowej i prowadzonej przez spółki zale ne działalno ci operacyjnej.

str. 51, pkt 6.2.1. rozdziału „Dokument Rejestracyjny”, po akapicie „żłówny przedmiot działalno ci Emitenta
stanowi wiadczenie usług w zakresie wsparcia sprzeda y. Charakter wiadczonych usług sprowadza si m.in. do
zatrudniania osób głównie w charakterze pracowników tymczasowych.”, dodaje się nowy akapit w następującym
brzmieniu:
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Emitent jest spółk holdingow sprawuj c strategiczne funkcje zarz dzania dotycz ce cało ci struktury
holdingowej i prowadzonej przez spółki zale ne działalno ci operacyjnej polegaj cej na wiadczeniu usług
w zakresie wsparcia sprzeda y.
str. 101, pkt 19.1, rozdział „Dokument Rejestracyjny”, po dotychczasowym akapicie „Transakcje z podmiotem
New Line Media”, dodaje si nowe zdanie w nast puj cym brzmieniuŚ
2. Umowa z dnia 1 kwietnia 2016 roku zawarta ze spółk zale n ASM Sales Żorce Agency sp. z o.o.
(dawniej działaj c pod firm Ś New Line Media sp. z o.o.) wniesienia do maj tku tej spółki zale nej
zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa ASM żROUP S.A. słu cej do prowadzenia działalno ci
operacyjnej w pełnym zakresie. Zorganizowana Cz ć Przedsi biorstwa, zdefiniowana została jako
zespół wyodr bnionych składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia
działalno ci gospodarczej pod wzgl dem finansowym, funkcjonalnym oraz organizacyjnym mo e
samodzielnie realizować przypisane jej zadania w rozumieniu art. 4 a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992
roku – o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014, poz. 851) oraz art. 2 pkt
27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku – o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 Nr
177, poz. 1054 ze zmianami).
W skład zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa ASM żROUP weszły w szczególno ci nast puj ce
kategorie składnikówŚ
a.
b.
c.

d.

e.
f.

g.
h.

i.
j.

umowy z dostawcami, którzy dostarczaj towary lub wiadcz usługi na rzecz ASM GROUP w
zwi zku z realizacj działalno ci operacyjnej Spółkiś
umowy z klientami, którzy obecnie zlecaj ASM żROUP wykonanie usług w zakresie
merchandisingu, promocji, field marketingu, outsourcingu sił sprzeda yś
umowy z pracownikami i współpracownikami, w tym umowy o prac , umowy zlecenia, zawarte z
pracownikami i osobami zatrudnionymi w nast puj cych jednostkach organizacyjnych SpółkiŚ dział
operacyjny, dział obsługi klienta, dział marketingu, dział new business, dział IT, dział raportowania
i analiz, dział HR, dział produkcji i logistykiś
składniki materialne, w tym rodki trwałe, urz dzenia oraz przedmioty słu ce do prowadzenia
działalno ci operacyjnej w postaci merchandisingu, promocji, field marketingu i outsourcingu sił
sprzeda yś
wierzytelno ci pieni ne, w tym rodki pieni ne zgromadzone na rachunku bankowy oraz
gotówka w kasieś
zobowi zania, w tym zobowi zania pieni ne wynikaj ce z otrzymanych faktur od dostawców,
którzy dostarczaj towary lub wiadcz usługi na rzecz ASM GROUP w zakresie zwi zanym z
zapewnieniem nale ytej realizacji działalno ci operacyjnej Spółkiś
wszystkie rozwi zania informatyczne, systemowe oraz strukturalne słu ce do zapewnienia
realizacji w chwili obecnej działalno ci operacyjnej przez ASM żROUP;
nale no ci, prawa, roszczenia i zobowi zania wynikaj ce z umów ubezpieczenia rodków trwałych
słu cych do realizacji usług merchandisingowych, promocyjnych, field marketingu i outsourcingu
sił sprzeda yś
know – how;
dokumenty i ksi gi zwi zane z prowadzeniem działalno ci gospodarczej w ramach wyodr bnionej
zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa ASM żROUP oraz wszystkie inne zidentyfikowane
aktywa i zobowi zania operacyjne zwi zane z zorganizowan cz ci przedsi biorstwa.
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W zamian za wniesion zorganizowan cz ć przedsi biorstwa ASM żROUP S.A. Emitent obj ł 8000
nowych udziałów o warto ci nominalnej 50,00 złotych ka dy udział w podwy szonym kapitale zakładowym
ASM Sales Force Agency. W wyniku transakcji Emitent pozostał nadal 100% udziałowcem spółki zale nej.
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