Aneks Nr 9 do Prospektu emisyjnego spółki Dom Maklerski IDMSA
W związku z podjęciem w dniu 9 października 2008 r. decyzji o zwołaniu Walnego
Zgromadzenia, do treści Prospektu emisyjnego wprowadza się następujące zmiany:
Autopoprawka nr 1
Str. 74, pkt 17.3
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).

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, 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.

Autopoprawka nr 2
Str. 81, pkt 21.1.3
Było:
Emitent ani inne osoby w imieniu Emitenta lub jego podmioty zależne nie posiadają akcji Emitenta.
W dniu 30 czerwca 2008 r. ZWZ Emitenta podjęło kierunkową 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).

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 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.

Autopoprawka nr 3
Str. 126, pkt 5.3
Było:
Na dzień zatwierdzenia Prospektu 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
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kluczowym dla Spółki osobom. Do określenia kryteriów dotyczących tych osób i ustalenia ich listy została upoważniona
Rada Nadzorcza. Do dnia zatwierdzenia Prospektu lista osób kluczowych dla Spółki nie została sporządzona.

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, 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.
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