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Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna (dalej: DM IDMSA, Spółka) z siedzibą w Krakowie,
stosownie do treści art. 70 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.) (dalej: "Ustawa o ofercie"), przekazuje do
publicznej wiadomości , iż w dniu 13 września 2010 r. otrzymał od DM IDMSA zawiadomienie
informujące, że w wyniku zawarcia transakcji (dalej: Transakcja 1) zbycia przez DM IDMSA akcji
własnych (Akcje), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 56 z dnia 10 września 2010 r.
zmniejszył

się

jego

procentowy

udział

w

kapitale

zakładowym

DM

IDMSA

poniżej

5%.

Jednocześnie Zarząd DM IDMSA informuje iż w dniu 13 września 2010 r. w wyniku transakcji (dalej:
Transakcja 2) nabycia akcji własnych o której informował w raporcie bieżącym nr 57/2010 otrzymał
zawiadomienie

o

zwiększeniu

udziału

w

kapitale

zakładowym

DM

IDMSA

powyżej

5%.

W związku z powyższym i wobec spełnienia przesłanek określonych w art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art.
87

ust.

5

pkt

3)

Ustawy

o

ofercie

Zarząd

DM

IDMSA

podaje

poniższe

informacje.

Przed zmniejszeniem udziału, na rachunkach DM IDMSA znajdowało się 18.931.428 (osiemnaście
milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji własnych, co
stanowiło 8,68% udziału w kapitale zakładowym DM IDMSA. Akcje te odpowiadały 18.931.428
(osiemnaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosom na
Walnym Zgromadzeniu DM IDMSA, co stanowiło 8,68% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki.
Po uwzględnieniu Transakcji 1 oraz Transakcji 2 na dzień 13 września 2010 r. DM IDMSA posiada
11.178.840 (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści) sztuk Akcji co

stanowi 5,12% udziału w kapitale zakładowym DM IDMSA i odpowiada 11.178.840 (jedenaście
milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści) głosom na Walnym Zgromadzeniu
DM IDM S.A. tj. 5,12% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie DM IDMSA informuje, iż żaden z zależnych od niego podmiotów nie posiada akcji DM
IDMSA oraz brak osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o ofercie.

