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KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 

ul. Piękna 20 

00-549 Warszawa 

skr. poczt. 419 

oraz 

ASM Group S.A.  

ul. Emilii Plater 53 

00-113 Warszawa 

(„Spółka”) 

W imieniu Smart Frog sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 896839) („Frog”) zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 1 

lit. a ustawy o ofercie1 niniejszym zawiadamiamy o zmniejszeniu udziału Frog do 22,19% ogólnej liczby głosów 

w Spółce w wyniku sprzedaży poza rynkiem regulowanym w dniu 6 września 2021 r. 2.104.367 akcji zwykłych 

zdematerializowanych Spółki („Sprzedaż”). 

1. Przed Sprzedażą Frog posiadała 14.756.169 akcji Spółki, reprezentujących 25,88% wszystkich akcji w 

Spółce i w kapitale zakładowym Spółki, oraz uprawniających do 14.756.169 głosów w Spółce, 

reprezentujących 25,88% wszystkich głosów w Spółce. 

2. Po sprzedaży, tj. aktualnie, Frog posiada 12.651.802 akcji Spółki, reprezentujących 22,19% wszystkich 

akcji w Spółce i w kapitale zakładowym Spółki, oraz uprawniających do 12.651.802 głosów w Spółce, 

reprezentujących 22,19% wszystkich głosów w Spółce. 

3. Frog nie ma podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki. W odniesieniu do Frog nie występują 

osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. ustawy o ofercie. 

4. Frog nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo 

uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji Spółki, z którymi związane są prawa głosu, 

wyemitowanych już przez Spółkę, lub odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i 

mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu 

poprzedzającym, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne, a o 

których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy o ofercie. W związku z powyższym Frog nie posiada 

głosów z akcji wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 7) i 8) ustawy o ofercie, natomiast łączna suma 

liczby głosów Frog oraz jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce został wskazany powyżej. 

W imieniu Frog: 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

 
1 ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”) 
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