Raport bieżący nr 15/2010
Zmiana projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA
08.06.2010

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Domu Maklerskiego IDM S.A. (dalej także Spółka, DM IDMSA) działając na podstawie § 38 ust.
1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne

informacji

wymaganych

przepisami

prawa

państwa

niebędącego

państwem

członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z póź. zm.) informuje, iż w związku z uzgodnieniem z
Radą Nadzorczą Spółki nowej propozycji podziału zysku netto Spółki za rok 2009, zmianie ulega
projekt uchwały nr 7 opublikowany w załączniku nr 1 do raportu bieżącego nr 14 z dnia 28 maja 2010
r.

Poniżej DM IDMSA przekazuje tekst jednolity zmienionego projektu uchwały nr 7.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2009

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki, w oparciu
o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego zysku za rok obrotowy
2009, przeznacza się zysk netto w wysokości 21.711.508,43 zł (dwadzieścia jeden milionów siedemset
jedenaście tysięcy pięćset osiem złotych czterdzieści trzy grosze) na:

a) kapitał zapasowy kwotę w wysokości 21.494.393,35 zł (dwadzieścia jeden milionów czterysta
dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści pięć groszy),

b) cele społecznie użyteczne kwotę w wysokości 217.115,08 zł (dwieście siedemnaście tysięcy sto
piętnaście złotych osiem groszy).

W pozostałym zakresie projekty uchwał przekazane w załączniku nr 1 do raportu bieżącego nr 14 z
dnia 28 maja 2010 r. nie ulegają zmianie. Aktualny tekst jednolity wszystkich projektów uchwał na
ZWZ Spółki dostępny jest na stronie internetowej DM IDMSA pod adresem www.idmsa.pl w zakładce
"Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenie"

