Aneks

Aneks Nr 1 do Prospektu emisyjnego spółki Dom Maklerski IDMSA
W związku z otrzymaniem od pełnomocnika Prezesa Zarządu Grzegorza Leszczyńskiego w dniu 8 lipca 2008 r. informacji o nałożeniu
przez Komisję Nadzoru Finansowego kary pieniężnej oraz w związku z podjęciem decyzji o zmianie terminów oferty, do treści Prospektu
emisyjnego wprowadza się następujące zmiany:
Autopoprawka nr 1
Str. 14-15, lit. F oraz str. 120-121, pkt 5.1.2
Było:
nie później niż 2 tygodnie przed
dniem zakończenia przyjmowania
zapisów w wykonaniu prawa
poboru

Publikacja Prospektu emisyjnego;

17 lipca 2008 r.

Rozpoczęcie subskrypcji Akcji Oferowanych;

17 lipca – 21 lipca 2008 r.

Przyjmowanie zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. Zapisów Podstawowych oraz
Zapisów Dodatkowych;

30 lipca 2008 r.

Planowany przydział akcji w wykonaniu prawa poboru. Jeżeli jednak po rozpoczęciu
Publicznej Oferty zostanie udostępniony aneks dotyczący zdarzenia lub okoliczności
zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji serii I, o których Emitent powziął
wiadomość przed przydziałem, termin przydziału nie może przypaść wcześniej niż 2 dni po
dniu podania do publicznej wiadomości tego aneksu,

Dzień dokonania przydziału akcji
w wykonaniu prawa poboru

Zamknięcie subskrypcji Akcji Oferowanych w przypadku subskrybowania w wykonaniu
prawa poboru wszystkich Akcji Oferowanych;

30 lipca 2008 r.

Przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonywania prawa
poboru, tj. Zapisami Podstawowymi oraz Zapisami Dodatkowymi;

31 lipca 2008 r.

Przydział Akcji Oferowanych nie objętych w ramach wykonania prawa poboru i zamknięcie
subskrypcji Akcji Oferowanych (w przypadku nieobjęcia wszystkich Akcji Oferowanych
w wykonaniu prawa poboru). Jeżeli jednak po rozpoczęciu Publicznej Oferty zostanie
udostępniony aneks dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem
przydziału Akcji Oferowanych, o których Emitent powziął wiadomość przed przydziałem,
termin przydziału nie może przypaść wcześniej niż 2 dni po dniu podania do publicznej
wiadomości tego aneksu.

Jest:
nie później niż 2 tygodnie przed
dniem zakończenia przyjmowania
zapisów w wykonaniu prawa
poboru

Publikacja Prospektu emisyjnego;

30 lipca 2008 r.

Rozpoczęcie subskrypcji Akcji Oferowanych;

30 lipca – 31 lipca 2008 r.

Przyjmowanie zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. Zapisów Podstawowych oraz
Zapisów Dodatkowych;

11 sierpnia 2008 r.

Planowany przydział akcji w wykonaniu prawa poboru. Jeżeli jednak po rozpoczęciu
Publicznej Oferty zostanie udostępniony aneks dotyczący zdarzenia lub okoliczności
zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji serii I, o których Emitent powziął
wiadomość przed przydziałem, termin przydziału nie może przypaść wcześniej niż 2 dni po
dniu podania do publicznej wiadomości tego aneksu,

Dzień dokonania przydziału akcji
w wykonaniu prawa poboru

Zamknięcie subskrypcji Akcji Oferowanych w przypadku subskrybowania w wykonaniu
prawa poboru wszystkich Akcji Oferowanych;

11 sierpnia 2008 r.

Przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonywania prawa
poboru, tj. Zapisami Podstawowymi oraz Zapisami Dodatkowymi;

Aneks

12 sierpnia 2008 r.

Przydział Akcji Oferowanych nie objętych w ramach wykonania prawa poboru i zamknięcie
subskrypcji Akcji Oferowanych (w przypadku nieobjęcia wszystkich Akcji Oferowanych
w wykonaniu prawa poboru). Jeżeli jednak po rozpoczęciu Publicznej Oferty zostanie
udostępniony aneks dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem
przydziału Akcji Oferowanych, o których Emitent powziął wiadomość przed przydziałem,
termin przydziału nie może przypaść wcześniej niż 2 dni po dniu podania do publicznej
wiadomości tego aneksu.

Autopoprawka nr 2
Str. 61, pkt 14.1.1
Było:
Według złożonego oświadczenia Grzegorz Leszczyński:
• nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta;
• nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
• w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub
zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1. lit. d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach,
które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny;
• nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);
• nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich
pięciu lat.
Jest:
Według złożonego oświadczenia Grzegorz Leszczyński:
• nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta;
• nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
• w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub
zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1. lit. d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach,
które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny;
• nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym
organizacji związkowych), z zastrzeżeniem, że w dniu 8 lipca 2008 r. pełnomocnik Grzegorza Leszczyńskiego poinformował
o wpływie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 czerwca 2008 r. o nałożeniu na zasadzie art. 171 ust. 1 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.) kary pieniężnej w wysokości 30.000 zł z tytułu naruszenia art. 106 ust. 1
pkt 2 ww. ustawy; decyzja Komisji Nadzoru Finansowego jest ostateczna z tym, że strona niezadowolona z decyzji może w terminie
14 dni od dnia doręczenia decyzji złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;
• nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek
emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu
lat.

