Aneks Nr 10 do Prospektu emisyjnego spółki Dom Maklerski IDMSA
W związku z odbyciem w dniu 12 listopada 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, do treści Prospektu emisyjnego wprowadza się następujące zmiany:
Autopoprawka nr 1
Str. 11, lit. C oraz str. 62, pkt 14.1.2
Było:
W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
 Władysław Bogucki – przewodniczący Rady Nadzorczej;
 Henryk Leszczyński – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
 Antoni Abratański - członek Rady Nadzorczej;
 Jarosław Dziewa – członek Rady Nadzorczej;
 Łukasz Żuk – członek Rady Nadzorczej.

Jest:
W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
 Władysław Bogucki – przewodniczący Rady Nadzorczej;
 Henryk Leszczyński – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
 Antoni Abratański - członek Rady Nadzorczej;
 Jarosław Dziewa – członek Rady Nadzorczej;
 Łukasz Żuk – członek Rady Nadzorczej;
 Artur Kozieja – członek Rady Nadzorczej;
 Robert Tomaszewski – członek Rady Nadzorczej.

Autopoprawka nr 2
Str. 65, pkt 14.1.2
Było:
Pomiędzy członkami Rady Nadzorczej nie występują żadne powiązania rodzinne. Pomiędzy członkami Rady Nadzorczej
a członkami Zarządu oraz Prokurentami nie występują powiązania rodzinne, z zastrzeżeniem, iż Pan Henryk Leszczyński –
członek Rady Nadzorczej jest ojcem Grzegorza Leszczyńskiego – Prezesa Zarządu, a Pan Antoni Abratański – członek Rady
Nadzorczej jest ojcem Rafała Abratańskiego – Wiceprezesa Zarządu.

Jest:
Artur Kozieja – Członek Rady Nadzorczej
Wiek: 39 lat
Artur Kozieja ukończył w 1993 r. Akademię Dyplomatyczną w Pekinie (Chiny), kierunek Stosunki Międzynarodowe
(stopień Bakalarza – BA).
W 1995 r. ukończył studia MBA (w zakresie finansów) na Wharton School, University of Pennsylwania (Filadelfia – USA).
Przebieg kariery zawodowej:
10.2007 – nadal Europlan Sp. z o.o. – prezes zarządu;
05.2007 – 09.2007 LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu – wiceprezes zarządu;
2005 – 2007
Barclays Capital w Londynie – dyrektor, szef Europy Środkowo – Wschodniej;
2002 – 2005
Morgan Stanley w Londynie – vice-president, szef Europy Środkowo – Wschodniej;
1995 – 2002
Credit Suisse Fiest Boston w Londynie – dyrektor.
Artur Kozieja jest obecnie członkiem organów zarządzających lub nadzorczych w następujących spółkach kapitałowych:
od 2008
Europlan Żelazna Sp. z o.o. – prezes zarządu;
od 2008
Europlan Łódź Sp. z o.o. – prezes zarządu;
od 2007
Eurobus Sp. z o.o. – prezes zarządu;
od 2007
Europlan Sp. z o.o. – prezes zarządu.
W ciągu ostatnich pięciu lat Artur Kozieja był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych w następujących
spółkach kapitałowych:
2005 – 2007
Europlan Projekt Goclaw Sp. z o.o. – prezes zarządu;
2006 – 2007
Europlan Projekt II Sp. z o.o. – prezes zarządu;
2007
Europlan Projekt III Sp. z o.o. – prezes zarządu;
2007
LC Corp S.A. – wiceprezes zarządu;
2005-2007
Europlan Projekt IV Sp. z o.o. – prezes zarządu.
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Artur Kozieja posiada udziały i akcje następujących spółek niepublicznych: Europlan Sp. z o.o., Europlan Żelazna Sp. z o.o.,
Europlan Łódź Sp. z o.o., Eurobus Sp. z o.o.
Artur Kozieja jest wspólnikiem spółki PHG Hotel Restauracja Chata Karczowiska Henryk i Artur Kozieja Sp.j.
W okresie ostatnich pięciu lat Artur Kozieja był również akcjonariuszem i wspólnikiem następujących spółek
niepublicznych: Europlan Projekt Goclaw Sp. z o.o., Europlan Projekt II Sp. z o.o., Europlan Projekt III Sp. z o.o., Europlan
Projekt IV Sp. z o.o., LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
Artur Kozieja nie posiada i nie posiadał w okresie ostatnich pięciu lat akcji, które uprawniają do wykonywania ponad 5%
głosów na WZ w spółkach publicznych.
Według złożonego oświadczenia Artur Kozieja:
 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 lub 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.
Robert Tomaszewski – Członek Rady Nadzorczej
Wiek: 37 lat
Robert Tomaszewski posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył
kursy podyplomowe w Harvard Business School oraz London Business School, a także wiele innych kursów i szkoleń, w
tym m.in. „Managing Word-Class Futures Exchange” prowadzony przez Chicago Board of Trade, Bankenseminar
organizowany przez Union Bank of Switzerland oraz Mini-MBA organizowany przez Polsko – Amerykańskie Centrum
Zarządzania. Posiada licencję maklera giełdowego.
Przebieg kariery zawodowej:
2007 – nadal
Novitus S.A. – członek zarządu;
2006 – 2007
Novitus S.A. – członek rady nadzorczej;
2000 – nadal
Comp S.A. (obecnie Comp Safe Support S.A.) – członek rady nadzorczej, od 2004 przewodniczący rady
nadzorczej;
2001 – 2006
Polska Agencja Prasowa – dyrektor oddziału PAP Biznes, doradca zarządu;
1995 – 2004
Katedra Rynków Kapitałowych Szkoły Głównej Handlowej – asystent;
1999 – 2000
Top Consulting Ltd. – wiceprezes zarządu;
1996 – 1999
Dom Inwestycyjny BWE S.A. – wiceprezes zarządu i członek zarządu;
1995 – 1997
Top Consulting Ltd. – wiceprezes zarządu;
1993 – 1995
Dom Maklerski Instalexport S.A. – wiceprezes zarządu;
1992 – 1993
BRE Bank S.A. – asystent maklera, a następnie makler papierów wartościowych.
Robert Tomaszewski jest obecnie członkiem organów zarządzających lub nadzorczych w następujących spółkach
kapitałowych:
od 2007
Novitus S.A. – członek zarządu;
od 2000
Comp Safe Support S.A. (wcześniej Comp S.A.) – członek rady nadzorczej, od 2004 przewodniczący
rady nadzorczej.
W ciągu ostatnich pięciu lat Robert Tomaszewski był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych w następujących
spółkach kapitałowych:
2006 – 2007
Novitus S.A. – członek rady nadzorczej;
1994 – 2004
Bauma S.A. – członek i przewodniczący rady nadzorczej;
2000 – 2003
Bauma System Sp. z o.o. – członek rady nadzorczej;
2000 – 2003
Bauma Inwestycje S.A. – członek rady nadzorczej.
Emitent przedstawił opis sylwetki Roberta Tomaszewskiego w oparciu o ogólnie dostępne informacje. Niezwłocznie
po otrzymaniu stosownego oświadczenia Spółka uzupełni pozostałe informacje wymagane przez pkt 14.1 załącznika
I do Rozporządzenia 809/2004.

2

Pomiędzy członkami Rady Nadzorczej nie występują żadne powiązania rodzinne. Pomiędzy członkami Rady Nadzorczej
a członkami Zarządu oraz Prokurentami nie występują powiązania rodzinne, z zastrzeżeniem, iż Pan Henryk Leszczyński –
członek Rady Nadzorczej jest ojcem Grzegorza Leszczyńskiego – Prezesa Zarządu, a Pan Antoni Abratański – członek Rady
Nadzorczej jest ojcem Rafała Abratańskiego – Wiceprezesa Zarządu.

Autopoprawka nr 3
Str. 70, pkt 16.1.2
Dodano na końcu:
Robert Tomaszewski – członek Rady Nadzorczej na obecną kadencję został wybrany w dniu 12 listopada 2008 roku.
Obecna kadencja członka Rady Nadzorczej upływa w dniu 12 listopada 2011 r. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w
dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
Artur Kozieja – członek Rady Nadzorczej na obecną kadencję został wybrany w dniu 12 listopada 2008 roku. Obecna
kadencja członka Rady Nadzorczej upływa w dniu 12 listopada 2011 r. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w dniu
zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.

Autopoprawka nr 4
Str. 70, pkt 17.2.2
Było:
Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają pośrednio lub bezpośrednio opcji na akcje Emitenta.

Jest:
Robert Tomaszewski – członek Rady Nadzorczej Emitenta nie posiada pośrednio i bezpośrednio akcji Emitenta.
Artur Kozieja – członek Rady Nadzorczej Emitenta nie posiada pośrednio i bezpośrednio akcji Emitenta.
Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają pośrednio lub bezpośrednio opcji na akcje Emitenta.

Autopoprawka nr 5
Str. 82, pkt 21.2.2.2
Było:
Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu i nie więcej niż dziewięciu członków powoływanych przez Walne
Zgromadzenie. Obecnie Rada Nadzorcza Emitenta składa się z pięciu członków. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3
lata.

Jest:
Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu i nie więcej niż dziewięciu członków powoływanych przez Walne
Zgromadzenie. Obecnie Rada Nadzorcza Emitenta składa się z siedmiu członków. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3
lata.

Autopoprawka nr 6
Str. 74, pkt 17.3 (zmieniony aneksem nr 9)
Było:
W dniu 30 czerwca 2008 r. ZWZ Emitenta podjęło kierunkową uchwałę w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich
zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom. W wykonaniu tej umowy może dojść do nabycia przez Emitenta akcji
własnych o maksymalnej wartości nominalnej 1.090.884,00 zł, za łączną kwotę 54.544.200,00 zł (obejmującą oprócz ceny
akcji własnych także koszty ich nabycia).
W dniu 9 października 2008 r. Emitent przekazał do publicznej wiadomości raport bieżący z informacją o zamiarze zwołania
WZ. Planowany porządek obrad obejmie m.in. powzięcie uchwały w sprawie zmiany "Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki pod firmą Dom Maklerski IDMSA z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia i użycia kapitału
rezerwowego" oraz częściowej zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego utworzonego tą uchwałą, powzięcie uchwały
w sprawie stworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych, powzięcie uchwały w sprawie
udzielenia upoważnienia do nabycia akcji własnych. Powzięcie przez Walne Zgromadzenie ww. uchwał ma na celu
uzyskanie upoważnienia Walnego Zgromadzenia dla Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, w szczególności
w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, zawierania transakcji poza obrotem
zorganizowanym bądź ogłoszenia wezwania, w ilości nie większej niż 21.817.680 (dwadzieścia jeden milionów osiemset
siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt), w okresie do końca 2009 roku, za cenę nie niższą niż 2,00 złote i nie wyższą
niż 5,00 złotych, z możliwością odsprzedaży nabytych akcji własnych Spółki.

Jest:
W dniu 30 czerwca 2008 r. ZWZ Emitenta podjęło kierunkową uchwałę w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich
zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom. W wykonaniu tej umowy może dojść do nabycia przez Emitenta akcji
własnych o maksymalnej wartości nominalnej 1.090.884,00 zł.
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W dniu 9 października 2008 r. Emitent przekazał do publicznej wiadomości raport bieżący z informacją o zamiarze zwołania
Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 12 listopada 2008 r. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie
zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia
i użycia kapitału rezerwowego" w ten sposób, że wysokość kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych
na podstawie art. 362 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych ustalono na kwotę 45.455.800,00 zł (zmniejszenie z
dotychczasowej kwoty 54.544.200,00 zł).
Powzięcie przez Walne Zgromadzenie ww. uchwał ma na celu uzyskanie upoważnienia Walnego Zgromadzenia dla Zarządu
Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, w szczególności w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji
pakietowych, zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym bądź ogłoszenia wezwania, w ilości nie większej niż
21.817.680 (dwadzieścia jeden milionów osiemset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt), w okresie do końca 2009
roku, za cenę nie niższą niż 2,00 złote i nie wyższą niż 5,00 złotych, z możliwością odsprzedaży nabytych akcji własnych
Spółki.

Autopoprawka nr 7
Str. 81, pkt 21.1.3 (zmieniony aneksem nr 9)
Było:
Emitent posiada akcje własne. Inne osoby w imieniu Emitenta lub jego podmioty zależne nie posiadają akcji Emitenta.
W dniu 30 czerwca 2008 r. ZWZ Emitenta podjęło kierunkową uchwałę w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich
zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom. W wykonaniu tej umowy może dojść do nabycia przez Emitenta akcji
własnych o maksymalnej wartości nominalnej 1.090.884,00 zł, za łączną kwotę 54.544.200,00 zł (obejmującą oprócz ceny
akcji własnych także koszty ich nabycia). W dniu 9 października 2008 r. Emitent przekazał do publicznej wiadomości raport
bieżący z informacją o zamiarze zwołania WZ. Planowany porządek obrad obejmie m.in. powzięcie uchwały w sprawie
zmiany "Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dom Maklerski IDMSA z dnia 30 czerwca
2008 r. w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego" oraz częściowej zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego
utworzonego tą uchwałą, powzięcie uchwały w sprawie stworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji
własnych, powzięcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do nabycia akcji własnych. Powzięcie przez Walne
Zgromadzenie ww. uchwał ma na celu uzyskanie upoważnienia Walnego Zgromadzenia dla Zarządu Spółki do nabywania
akcji własnych Spółki, w szczególności w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych,
zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym bądź ogłoszenia wezwania, w ilości nie większej niż 21.817.680
(dwadzieścia jeden milionów osiemset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt), w okresie do końca 2009 roku, za cenę
nie niższą niż 2,00 złote i nie wyższą niż 5,00 złotych, z możliwością odsprzedaży nabytych akcji własnych Spółki.

Jest:
Emitent posiada akcje własne. Inne osoby w imieniu Emitenta lub jego podmioty zależne nie posiadają akcji Emitenta.
W dniu 30 czerwca 2008 r. ZWZ Emitenta podjęło kierunkową uchwałę w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich
zaoferowania osobom kluczowym dla Spółki oraz spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Uchwała z 30 czerwca
2008 r. zmieniona została uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 12 listopada 2008 r. W wykonaniu uchwał Walnego
Zgromadzenia może dojść do nabycia przez Emitenta akcji własnych o maksymalnej wartości nominalnej 1.090.884,00 zł, za
łączną kwotę 45.455.800,00 zł (obejmującą oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia). Powzięcie przez Walne
Zgromadzenie ww. uchwał ma na celu uzyskanie upoważnienia Walnego Zgromadzenia dla Zarządu Spółki do nabywania
akcji własnych Spółki, w szczególności w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych,
zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym bądź ogłoszenia wezwania, w ilości nie większej niż 21.817.680
(dwadzieścia jeden milionów osiemset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt), w okresie do końca 2009 roku, za cenę
nie niższą niż 2,00 złote i nie wyższą niż 5,00 złotych, z możliwością odsprzedaży nabytych akcji własnych Spółki.
Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 listopada 2008 r. postanowiło o przeznaczeniu kwoty
9.088.400,00 zł z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie upoważnienia z 30 czerwca 2008 r., na utworzenie
kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek
handlowych. W wyniku upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie kapitał rezerwowy przeznaczony na nabycie
akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych wynosi 109.088.400,00 zł.
Uchwałą nr 8 z dnia 12 listopada 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło Emitentowi upoważnienia do nabycia
akcji własnych na poniższych zasadach:
•
przedmiotem nabycia mogą być akcje własne w pełni pokryte;
•
nabycie akcji własnych może nastąpić w szczególności w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania
transakcji pakietowych, zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym bądź ogłoszenia wezwania;
•
przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 21.817.680 sztuk, o łącznej
wartości nominalnej nie większej niż 2.181.768,00 zł;
•
nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w okresie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2009 r.;
•
nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić za cenę nie niższą niż 2,00 zł i nie wyższą niż 5,00 zł za jedną
akcję;
•
na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczono kwotę 109.088.400,00 zł, obejmującą oprócz ceny akcji własnych
także koszty ich nabycia;
•
nabyte akcje własne mogą być przeznaczone do dalszej odsprzedaży.
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Autopoprawka nr 8
Str. 126, pkt 5.3 (zmieniony aneksem nr 9)
Było:
Na dzień zatwierdzenia aneksu brak jest jakichkolwiek ustaleń, na mocy których członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej
byliby uprawnieni do nabycia lub objęcia w przyszłości akcji Emitenta na preferencyjnych warunkach, aczkolwiek w dniu 30
czerwca 2008 r. ZWZ Emitenta podjęło kierunkową uchwałę w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich zaoferowania
kluczowym dla Spółki osobom. Do określenia kryteriów dotyczących tych osób i ustalenia ich listy została upoważniona
Rada Nadzorcza. Do dnia zatwierdzenia aneksu lista osób kluczowych dla Spółki nie została sporządzona. W dniu 9
października 2008 r. Emitent przekazał do publicznej wiadomości raport bieżący z informacją o zamiarze zwołania WZ.
Planowany porządek obrad obejmie m.in. powzięcie uchwały w sprawie zmiany "Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki pod firmą Dom Maklerski IDMSA z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia i użycia kapitału
rezerwowego" oraz częściowej zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego utworzonego tą uchwałą, powzięcie uchwały
w sprawie stworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych, powzięcie uchwały w sprawie
udzielenia upoważnienia na nabycie akcji własnych. Powzięcie przez Walne Zgromadzenie ww. uchwał ma na celu
uzyskanie upoważnienia Walnego Zgromadzenia dla Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, w szczególności
w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, zawierania transakcji poza obrotem
zorganizowanym bądź ogłoszenia wezwania, w ilości nie większej niż 21.817.680 (dwadzieścia jeden milionów osiemset
siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt), w okresie do końca 2009 roku, za cenę nie niższą niż 2,00 złote i nie wyższą
niż 5,00 złotych, z możliwością odsprzedaży nabytych akcji własnych Spółki.

Jest:
Na dzień zatwierdzenia aneksu brak jest jakichkolwiek ustaleń, na mocy których członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej
byliby uprawnieni do nabycia lub objęcia w przyszłości akcji Emitenta na preferencyjnych warunkach, z zastrzeżeniem, iż w
dniu 30 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło kierunkową uchwałę w sprawie nabycia akcji
własnych w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom. Do określenia kryteriów dotyczących tych osób i ustalenia
ich listy została upoważniona Rada Nadzorcza. Do dnia zatwierdzenia aneksu lista osób kluczowych dla Spółki nie została
sporządzona. W dniu 9 października 2008 r. Emitent przekazał do publicznej wiadomości raport bieżący z informacją o
zamiarze zwołania Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 12 listopada 2008 r. podjęło
uchwałę nr 6 w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego" w ten sposób, że wysokość kapitału rezerwowego przeznaczonego na
nabycie akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych ustalono na kwotę 45.455.800,00 zł
(zmniejszenie z dotychczasowej kwoty 54.544.200,00 zł). Powzięcie przez Walne Zgromadzenie ww. uchwał ma na celu
uzyskanie upoważnienia Walnego Zgromadzenia dla Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, w szczególności
w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, zawierania transakcji poza obrotem
zorganizowanym bądź ogłoszenia wezwania, w ilości nie większej niż 21.817.680 (dwadzieścia jeden milionów osiemset
siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt), w okresie do końca 2009 roku, za cenę nie niższą niż 2,00 złote i nie wyższą
niż 5,00 złotych, z możliwością odsprzedaży nabytych akcji własnych Spółki.
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