Raport miesięczny ASM GROUP S.A.
za maj 2013 roku

Warszawa, 14 czerwca 2013 roku
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1) Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które
w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz
wyników finansowych Emitenta
W maju działania Spółki ukierunkowane na pozyskanie nowych klientów pozwoliły podjąć współpracę
w zakresie merchandisingu z takimi podmiotami jak Mead Johnson Nutrition (Poland) Sp. z o.o.,
będącym globalnym producentów produktów spożywczych dla niemowląt i dzieci, Karlovarské minerální
vody, a.s., jednym z największych producentów wód mineralnych w Czechach oraz zawarto 2 nowe
umowy o charakterze sezonowym na rzecz De Molen S.A. oraz SASKA Sp. z o.o., dystrybutora rowerów
i akcesoriów do grilla. Ponadto, Spółce udało się pozyskać kontrakt na obsługę promocyjną Tata Global
Beverages Polska Sp. z o.o., właściciela m.in. popularnej marki herbat Tetley.
W maju jedna z dwóch spółek zależnych Emitenta działających we Włoszech zawarła umowę na
świadczenie usług merchandisingu na rzecz Peroni, jednego z najpopularniejszych włoskich producentów
piwa. Z uwagi na przedłużenie większości obowiązujących spółki włoskie z Grupy ASM umów z
klientami jeszcze w pierwszym kwartale 2013 roku, Emitent zakłada, że struktura portfela klientów tych
spółek zależnych będzie stabilna.
Na koniec maja 2013 roku wszystkie spółki z Grupy ASM obsługiwały łącznie ponad 700 klientów.

2) Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu
bieżącego w okresie objętym raportem

Data
publikacji
raportu

Numer raportu EBI / ESPI

Tytuł raportu

2013-05-14

Raport bieżący EB) 10/2013

Raport miesięczny za kwiecień 2013 roku

2013-05-29

Raport bieżący EB)

/2013

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia spółki ASM GROUP S.A.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji
Cel emisji akcji serii C został przez Spółkę zrealizowany w marcu 2013 roku, w wyniku wprowadzenia
tych akcji do obrotu i ich debiutu w alternatywnym systemie obrotu. Spółka szczegółowo opisała sposób
realizacji celów emisji akcji serii C w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym
miesiącu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów
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Zgodnie z treścią opublikowanego w dniu
kwietnia
roku raportu bieżącego EB) 6/
Zarząd Spółki przyjął następujący harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku
(poniżej przedstawiono harmonogram pozostających do publikacji raportów okresowych):
Raporty kwartalne

 7 sierpnia 2013 roku – skonsolidowany raport kwartalny za )) kwartał
 6 listopada 2013 roku – skonsolidowany raport kwartalny za ))) kwartał

roku;
roku.

Podstawa prawna:
Punkt 6 Załącznika do Uchwały Nr
/
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. z dnia 31 marca 2010 r. – „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Adam Stańczak – Prezes Zarządu
Marcin Skrzypiec – Członek Zarządu ds. Finansów
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ASM GROUP S.A.

ul. Świętokrzyska
00-052 Warszawa
sekretariat@asmgroup.pl
tel.: (22) 829 94 61
fax: (22) 829 94 62
Spółki zależne – podmioty krajowe

Spółki zależne – podmioty zagraniczne

GRUPPO TRADE SERVICE – POLSKA SP. Z O.O.
ul. Świętokrzyska
00-052 Warszawa
adres korespondencyjny
ul. Targowa 72
03-734 Warszawa

TRADE S.P.A.
Corso Francesco Ferrucci 77 / 9
10138 CAP Turyn (Włochy
tel.: (0039) 0289289000
fax: (0039) 028928903031

biuro@gruppotradeservice.pl
tel.: (22) 449 26 01

GREYMATTERS SP. Z O.O.
ul. Świętokrzyska
00-052 Warszawa
sekretariat@greymatters.pl
tel.: (22) 829 94 85
fax. (22) 829 94 62

PROMOTION INTRADE S.R.L.
Mediolan, Corso di Porto Nuova 46
CAP Mediolan Włochy
tel.: (0039) 0289289000
fax: (0039) 028928903031

NEW LINE MEDIA SP. Z O.O.
ul. Świętokrzyska
00-052 Warszawa
tel.: (22) 829 94 61
fax: (22) 829 94 62
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