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Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach
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Podstawa prawna:

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

Treść raportu:
Zarząd Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna (DM IDM S.A. lub Spółka), stosownie do treści § 12 w
zw. z § 5 ust. 1 pkt 6 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 poźn. zm.), niniejszym przekazuje do publicznej
wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DM IDM S.A.
powziętej 25 stycznia 2010 r. w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach
upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, oraz w związku z uchwałą nr 2/28/06/10
Zarządu Spółki z dnia 28 czerwca 2010 r. przyjmującą "Program skupu akcji własnych Domu
Maklerskiego IDM S.A." (dalej Program) w celu ich dalszej odsprzedaży, w ramach realizacji tego
Programu, DM IDM S.A. dokonał na sesji giełdowej 29 września 2010 r. transakcji nabycia 120 000
(sto dwadzieścia tysięcy) akcji własnych (Akcje), po średniej cenie nabycia 3,48 zł (trzy złote 48/100).
Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 0,10 zł (10/100). Wartość nominalna Akcji nabytych 29
września 2010 r. wynosi 12 000 zł (dwanaście tysięcy złotych 00/100).

Akcje nabyte 29 września 2010 r. stanowią 0,055 % udziału w kapitale zakładowym DM IDM S.A. i
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu DM IDM S.A. oraz odpowiadają 120 000 (sto
dwadzieścia tysięcy) głosom na Walnym Zgromadzeniu DM IDM S.A.

W ramach realizacji Programu łączna liczba Akcji nabytych przez DM IDM S.A. na dzień 29 września
2010 r. wynosi 10.267.041 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści jeden)
sztuk i odpowiada 10.267.041 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści
jeden) głosom na Walnym Zgromadzeniu DM IDM S.A. Na powyższą wartość składa się 7.830.000

Akcji nabytych w ramach realizacji Programu od 28 czerwca 2010 r. do dnia 10 września 2010 r., które
w dniu 10 września 2010 r. zostały zbyte o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 56/2010,
oraz 2.437.041 Akcji nabytych w ramach tego Programu od dnia 13 września 2010 r.

Uwzględniając akcje własne nabyte w ramach "Programu skupu akcji własnych Domu Maklerskiego
IDM Spółka Akcyjna w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom", realizowanego w dniach
od 10 lipca 2008 r. do dnia 17 grudnia 2009 r. łączna liczba posiadanych przez Spółkę Akcji na dzień
29 września 2010 r. wynosi 13.345.881 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset
osiemdziesiąt jeden) sztuk i odpowiada 13.345.881 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć
tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) głosom na Walnym Zgromadzeniu DM IDM S.A.

