Aneks

Aneks Nr 3 do Prospektu emisyjnego spółki Dom Maklerski IDMSA
W związku z otrzymaniem w dniu 8 sierpnia 2008 r. postanowienia Komisji Nadzoru Finansowego o wszczęciu postępowania
administracyjnego, do treści Prospektu emisyjnego wprowadza się następujące zmiany:

Autopoprawka nr 1
Str. 80, pkt 20.4
Było:

Według oświadczenia Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu nie toczą się i w okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczyły się żadne
postępowania przed organami rządowymi ani inne postępowania sądowe lub arbitrażowe, które mogły mieć lub miały w niedawnej
przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Emitenta lub jego Grupy Kapitałowej.
Według oświadczenia Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu nie istnieją podstawy do ewentualnego wszczęcia takich postępowań
w przyszłości.

Jest:

Według oświadczenia Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu nie toczą się i w okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczyły się żadne
postępowania przed organami rządowymi ani inne postępowania sądowe lub arbitrażowe, które mogły mieć lub miały w niedawnej
przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Emitenta lub jego Grupy Kapitałowej, z zastrzeżeniem poniższego
postępowania.
W dniu 8 sierpnia 2008 r. Emitent otrzymał postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wszczęcia postępowania
administracyjnego w związku z podejrzeniem naruszenia przez Emitenta:
• art. 22 ustawy poprzez niezamieszczenie informacji o nazwach wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których kluczowi
członkowie personelu zarządzającego i nadzorującego Domu Maklerskiego IDM S.A. byli członkami organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikami, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat, wraz ze wskazaniem, czy dane
osoby są nadal członkami tych organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikami,
• art. 22 ustawy poprzez niezamieszczenie opisu wszelkich, znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja może w późniejszej dacie
spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta,
• art. 51 ust. 1 w związku z art. 22 ustawy poprzez niewywiązanie się z obowiązku przekazania Komisji informacji o nabyciu 29 lipca
2008 przez kluczowych członków personelu zarządzającego i nadzorującego Domu Maklerskiego IDM S.A. praw poboru akcji serii
I po cenie znacząco niższej od ceny zamknięcia podczas ostatniego dnia notowań praw poboru 28 lipca 2008 r.
w celu ustalenia istnienia przesłanek do:
1. nakazania przerwania przebiegu lub zakazania dalszego prowadzenia, na podstawie art. 16 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) („ustawa”), oferty publicznej akcji serii I Emitenta,
2. nakazania wstrzymania lub zakazania, na podstawie art. 17 pkt 1 i 2 ustawy, dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym akcji
serii I oraz praw do akcji serii I Emitenta,
3. opublikowania, na podstawie art. 16 pkt 3 oraz art. 17 pkt 3 ustawy na koszt emitenta informacji o niezgodnym z prawem działaniu
w związku z ofertą publiczną akcji serii I oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii
I oraz praw do akcji serii I Emitenta.
Według oświadczenia Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu nie istnieją podstawy do ewentualnego wszczęcia innych postępowań
w przyszłości.

Autopoprawka nr 2
Str. 22, pkt 3.9
Było:

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta, lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie w imieniu lub na zlecenie emitenta albo
uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może:
• nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej lub przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub
• zakazać rozpoczęcia oferty publicznej albo dalszego jej prowadzenia, lub
• opublikować na koszt emitenta lub wprowadzającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą
publiczną.

Aneks

Jest:

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta, lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie w imieniu lub na zlecenie emitenta albo
uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może:
• nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej lub przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub
• zakazać rozpoczęcia oferty publicznej albo dalszego jej prowadzenia, lub
• opublikować na koszt emitenta lub wprowadzającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą
publiczną.
W dniu 8 sierpnia 2008 r. Emitent otrzymał postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wszczęcia postępowania
administracyjnego w celu ustalenia istnienia przesłanek do skorzystania przez KNF z przysługujących jej uprawnień, o których mowa
powyżej, w związku z podejrzeniem naruszenia przez Emitenta art. 22 oraz art. 51 ust. 1 w związku z art. 22 ustawy.

Autopoprawka nr 3
Str. 15, lit. F oraz str. 120-121, pkt 5.2.1 (zmienione aneksem nr 1)
Było:
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
11 sierpnia 2008 r.
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 Zamknięcie subskrypcji Akcji Oferowanych w przypadku subskrybowania
w wykonaniu prawa poboru
w wykonaniu prawa poboru wszystkich Akcji Oferowanych;
Przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonywania
11 sierpnia 2008 r.
prawa poboru, tj. Zapisami Podstawowymi oraz Zapisami Dodatkowymi;
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
12 sierpnia 2008 r.
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:
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
14 sierpnia 2008 r.
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 Zamknięcie subskrypcji Akcji Oferowanych w przypadku subskrybowania
w wykonaniu prawa poboru
w wykonaniu prawa poboru wszystkich Akcji Oferowanych;
Przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonywania
18 sierpnia 2008 r.
prawa poboru, tj. Zapisami Podstawowymi oraz Zapisami Dodatkowymi;
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
19 sierpnia 2008 r.
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.

