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Tytuł:

Treść ogłoszenia w sprawie obniżenia kapitału zakładowego ASM
GROUP S.A. opublikowanego w dniu 31 grudnia 2015 roku,
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Zarząd ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”)
informuje, że w dniu 31 grudnia 2015 roku w Monitorze Sądowym
Gospodarczym nr 254 (4885) pozycja 21535 ukazało się ogłoszenie
Emitenta w sprawie obniżenia kapitału zakładowego ASM GROUP
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, o następującej treści:

Treść:

Zarząd ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, przy ulicy
więtokrzyskiej 18, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000363620,
NIP 5252488185, o opłaconym w cało ci kapitale zakładowym
wynoszącym 59.053.455 złotych ogłasza, że w dniu 28 grudnia 2015
roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę Nr 4
(25/2015) oraz uchwałę Nr 5 (26/2015) w sprawie umorzenia 2.033.813
akcji Spółki i obniżenia kapitału zakładowego ASM GROUP SA o kwotę
2.033.813,00 zł (dwa miliony trzydzie ci trzy tysiące osiemset trzyna cie
złotych) tj. z kwoty 59.053.455 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów
pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych) do kwoty
57.019.642,00 zł (pięćdziesiąt siedem milionów dziewiętna cie tysięcy
sze ćset czterdzie ci dwa złote).
Zarząd ASM GROUP SA na podstawie art. 456 § 1 kodeksu spółek
handlowych wzywa wierzycieli ASM GROUP SA, aby ci w terminie nie
dłuższym niż trzy miesiące od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia
zgłaszali swoje roszczenia wobec ASM GROUP SA, jeżeli nie zgadzają
się na przedmiotowe obniżenie kapitału zakładowego ASM GROUP SA.
Zgłoszeń należy dokonać wyłącznie na pi mie i we wskazanym wyżej
terminie na adres: ASM GROUP SA 00-052 Warszawa, ul.
więtokrzyska 18.
Zarząd Emitenta wyjaśnia, że ogłoszenie zostało przez Emitenta
opublikowane w wykonaniu obowiązku określonego w art. 456 § 1
Kodeksu spółek handlowych.
Emitent wyjaśnia, że w związku z uchwaleniem przez Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie z dnia 28.12.2015 r. uchwały nr 5 (26/2015)
obniżenia kapitału zakładowego, Emitent na podstawie art. 456 k.s.h.
zobowiązany jest w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się

powyższego ogłoszenia do zaspokojenia lub zabezpieczenia zgłoszonych
przez wierzycieli Emitenta roszczeń.
Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki będzie mogła być
dokonana najwcześniej po upływie 3 miesięcznego okresu, o którym
mowa powyżej oraz po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu roszczeń
wierzycieli Emitenta, którzy w tym okresie zgłosili swoje
wierzytelności.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect".
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