Aneks nr 12 do Prospektu emisyjnego spółki Dom Maklerski IDMSA
W związku z otrzymaniem w dniu 20 listopada 2008 r. oświadczenia nowopowołanego
członka Rady Nadzorczej Pana Roberta Tomaszewskiego, do treści Prospektu emisyjnego
wprowadza się następujące zmiany:
Autopoprawka nr 1
Str. 65, pkt 14.1.2 (zmieniony aneksem nr 10)
Było:
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.

Jest:
Robert Tomaszewski jest obecnie członkiem organów zarządzających lub nadzorczych w następujących spółkach
kapitałowych:
od 2008
Safe Computing Sp. z o.o. – członek rady nadzorczej;
od 2007
Novitus S.A. – członek zarządu;
od 2000
Comp Safe Support S.A. (wcześniej Comp S.A.) – członek rady nadzorczej, od 2004 przewodniczący

Było:
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.

Jest:
Robert Tomaszewski posiada akcje następującej spółki niepublicznej: Gaudi Management S.A.
W okresie ostatnich pięciu lat Robert Tomaszewski nie był akcjonariuszem i wspólnikiem spółek niepublicznych.
Robert Tomaszewski 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 Robert Tomaszewski:
 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.
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