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Treść raportu:
Zarząd DM IDMSA, mając na względzie wyznaczony przez Walne Zgromadzenia DM IDMSA limit
nabywania akcji własnych w ramach Programu skupu, określony w uchwale nr 19 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia DM IDMSA powziętej 30 czerwca 2008 r. jako nabycie akcji własnych
o łącznej wartości nominalnej nie większej niŜ 1 090 884,00 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy
osiemset osiemdziesiąt cztery złote 00/100) postanowił zakończyć skup akcji własnych przed upływem
terminu określonego w części III pkt 9) Programu skupu tj. przed dniem 8 stycznia 2010 r.

Zarząd Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna (DM IDMSA lub Spółka) informuje,
iŜ w dniu 17 grudnia 2009 r. DM IDMSA zakończył skup akcji własnych realizowany na podstawie
uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DM IDMSA powziętej 30 czerwca 2008 r.
upowaŜniającej Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich zaoferowania kluczowym dla
Spółki osobom i uchwały Zarządu Spółki przyjmującej "Program skupu akcji własnych Domu
Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom" (zwany
dalej: "Programem").
Uchwała Zarządu w przedmiocie przyjęcia Programu skupu została przekazana do publicznej
wiadomości raportem bieŜącym nr 39/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.

Wobec zakończenia skupu akcji własnych, Zarząd DM IDMSA informuje, iŜ:
1.Skup akcji własnych prowadzony był w okresie od dnia 10 lipca 2008 r. do dnia 17 grudnia 2009 r.
2.W okresie, o którym mowa w pkt 1) powyŜej, DM IDMSA nabył łącznie 10 908 840 (dziesięć
milionów dziewięćset osiem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł
(10/100) kaŜda, tj. o łącznej wartości nominalnej 1 090 884,00 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt

tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 00/100).
3.Akcje nabyte w ramach Programu skupu stanowią 4,99 % udziału w kapitale zakładowym DM
IDMSA i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu DM IDMSA oraz odpowiadają 10 908 840
(dziesięć milionów dziewięćset osiem tysięcy osiemset czterdzieści) głosom na Walnym Zgromadzeniu
DM IDMSA.
4.Średnia cena za jedną akację nabywaną w ramach Programu wyniosła 1,88 zł (jeden złoty 88/100).
Akcje w liczbie, o której mowa w pkt 1) powyŜej zostały nabyte za łączną kwotę 20 508 258,56 zł
(dwadzieścia milionów pięćset osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 56/100).

Wobec powyŜszego, bezpośredni cel skupu, tj. skupienie liczby akcji załoŜonej w uchwale Walnego
Zgromadzenia, został osiągnięty.

