Raport bieżący nr:

294 / 2009

Data sporządzenia: 2009-12-22
Podjęcie przez Radę Nadzorczą DM IDMSA uchwały w przedmiocie wyrażenia

Temat:

zgody na uruchomienie przez Spółkę skupu akcji własnych realizowanego w
ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna (dalej: DM IDMSA) z siedzibą w Krakowie, działając
na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1) 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. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), informuje, iż w dniu 22 grudnia 2009 r.
Rada Nadzorcza DM IDMSA podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na uruchomienie przez DM IDMSA
skupu akcji własnych zgodnie z upoważnieniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DM IDMSA
wyrażonym w uchwale nr 8 z dnia 12 listopada 2009 r., podjętej w sprawie nabycia akcji własnych na
podstawie

i

w

granicach

upoważnienia

udzielonego

przez

Walne

Zgromadzenie.

Rada postanowiła, iż skup może zostać przeprowadzony w drodze składania zleceń maklerskich.
Rada Nadzorcza DM IDMSA ustaliła jednocześnie, iż w okresie realizowania w/w skupu zarówno
członkowie Rady Nadzorczej, jak również członkowie Zarządu DM IDMSA nie będą dokonywać
transakcji zbycia akcji DM IDMSA.
Nabyte

akcje

zostaną

zbyte

w

terminie

i

na

warunkach

określonych

przez

Zarząd.

Zgodnie z treścią upoważnienia wyrażonego w w/w uchwale Walnego Zgromadzenia DM IDMSA
przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w liczbie nie większej niż 21.817.680 (dwadzieścia jeden
milionów osiemset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt) sztuk akcji własnych Spółki, o łącznej
wartości nominalnej nie większej niż 2.181.768,00 (dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy
siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100). Nabywanie akcji w ramach udzielonego upoważnienia
może

następować

w

okresie

nie

dłuższym

niż

do

dnia

31

grudnia

2009

r.

Wobec powyższego Zarząd DM IDMSA informuje, iż rozpoczęcie drugiego skupu akcji własnych DM
IDMSA rozpocznie się w dniu 23 grudnia 2009 r.

