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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:
Zarząd Domu Maklerskiego IDM S.A. (dalej: DM IDMSA) 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 30 stycznia 2014 r. otrzymał zawiadomienie informujące o pośrednim zejściu
poniżej ustawowego progu udziału 5 % w kapitale zakładowym i w głosach na WZA DM IDMSA w
wyniku ustania w dniu 24 stycznia 2014 r. stosunku zależności pomiędzy spółką United S.A. z
siedzibą w Warszawie posiadającą w sposób bezpośredni akcje DM IDMSA a Polish American
Investment Fund LCC (dalej: PAIF). Ustanie stosunku zależności nastąpiło w wyniku zbycia w dniu
24 stycznia 2014 r. 12.556.000 (dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji United
S.A. przez PAIF i zejścia poniżej progu 50% udziału w głosach na WZA United S.A.
Przed dokonaniem wskazanych transakcji i ustaniem stosunku zależności, PAIF posiadał pośrednio,
poprzez United S.A., 63.462.690 (sześćdziesiąt trzy miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące
sześćset dziewięćdziesiąt) akcji DM IDMSA, dających 63.462.690 (sześćdziesiąt trzy miliony
czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) głosów, co stanowiło 9,99% w
kapitale zakładowym i w głosach na WZA DM IDMSA. PAIF nie posiadał akcji DM IDMSA w sposób
bezpośredni.
Po dokonaniu wskazanych powyżej transakcji i ustaniu stosunku zależności, PAIF nie posiada, ani
pośrednio ani bezpośrednio akcji DM IDMSA.
Ponadto PAIF poinformował, iż nie występują oprócz United S.A. inne podmioty od PAIF zależne
posiadające akcje DM IDMSA.
Jednocześnie PAIF poinformował, iż brak jest osób wymienionych w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c
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