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Nabycie obligacji serii ABG emitenta przez jednostkę od niego zależną. Objęcie
obligacji serii ACZ emitenta przez jednostkę od niego zależną. Zbycie obligacji
serii ACZ emitenta przez jednostkę od niego zależną

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:
Zarząd Domu Maklerskiego IDM S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej "DM IDM S.A."), na podstawie § 5
ust. 1 pkt. 6) w zw. z § 12 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 - dalej "Rozporządzenie" (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z poźn. zm.)
informuje, że DM IDM S.A. powziął wiadomość o nabyciu w dniu 8 lipca 2010 r. przez IDMSA.PL
Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka"), wpisane do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000196154 (podmiot w 100% zależny od DM IDM S.A.) 44 (czterdzieści cztery) obligacji serii ABG
wyemitowanych przez DM IDM S.A., po cenie 11.080 (jedenaście tysięcy osiemdziesiąt złotych
00/100) zł każda. Przyczyną nabycia wskazanych obligacji była realizacja zobowiązań wobec osób
trzecich (podstawa prawna nabycia: zlecenie kupna na rynku niepublicznym). Przedmiotowe obligacje
zostały nabyte w celu operacyjnym.

Ponadto Zarząd DM IDM S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 6) w zw. z § 12
Rozporządzenia informuje, że DM IDM S.A. powziął wiadomość o objęciu w dniu 9 lipca 2010 r. przez
Spółkę 49 obligacji serii ACZ wyemitowanych przez DM IDM S.A., po cenie emisyjnej 10.000 (dziesięć
tysięcy złotych 00/100) zł każda. Przyczyną objęcia wskazanych obligacji było przyjęcie przez Spółkę
propozycji nabycia obligacji z zamiarem dalszej odsprzedaży nabytych obligacji (podstawa prawna
objęcia: przyjęcie przez Spółkę propozycji nabycia DM IDM S.A.). Przedmiotowe obligacje zostały
objęte w celu operacyjnym.

Jednocześnie Zarząd DM IDM S.A., na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 6) w zw. z § 12 Rozporządzenia
informuje, że DM IDM S.A. powziął wiadomość o zbyciu w dniu 9 lipca 2010 r. przez Spółkę 49
(czterdzieści dziewięć) obligacji serii ACZ wyemitowanych przez DM IDM S.A., po cenie 10.000
(dziesięć tysięcy złotych 00/100) zł każda. Przyczyną zbycia wskazanych obligacji była realizacja celu
objęcia przedmiotowych obligacji związana z realizacją zobowiązań wobec osób trzecich (podstawa
prawna zbycia: zlecenie sprzedaży na rynku niepublicznym). Przedmiotowe obligacje zostały zbyte
w celu operacyjnym.

