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Treść raportu:
Zarząd Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna ("DM IDM S.A."), stosownie do treści § 5 ust. 1 pkt
4 w związku z § 10 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., dalej "Rozporządzenie"),
niniejszym informuje, iż DM IDM S.A. w dniu dzisiejszym powziął informację o niespełnieniu
warunku zawieszającego umowy znaczącej, o której DM IDM S.A. poinformował w raporcie
bieżącym nr 59/2011 w dniu 4 sierpnia 2011 r. tj. umowy zawartej przez DM IDM S.A. oraz BBI
Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. ("BBIC"), której przedmiotem było pełnienie przez
DM IDM S.A. funkcji subemitenta inwestycyjnego w rozumieniu art. 4 pkt 12 Ustawy o ofercie w
związku z ofertą publiczną akcji serii H z prawem poboru emitowanych przez BBIC i zobowiązanie
DM IDM S.A. się do nabycia, na własny rachunek, całości akcji serii H, na które nie zostaną złożone
zapisy w terminie ich przyjmowania ("Umowa"). Umowa została zawarta pod warunkiem
zawieszającym polegającym na podjęciu do 27 października 2011 roku przez walne zgromadzenie
BBIC uchwały upoważniającej zarząd BBIC do zawarcia Umowy. Wskazany w zdaniu poprzednim
warunek nie spełnił się z powodu nieprzyjęcia odpowiedniej uchwały na walnym zgromadzeniu
BBIC 27 października 2011 r., co wynika z raportu bieżącego BBIC nr 41/2011 z 27 września 2011
r. Było to jedyne walne zgromadzenie BBIC, które odbyło się w terminie od zawarcia Umowy do 27
października 2011 r. W związku z powyższym, umowa o której wspomniano powyżej została
rozwiązana.

