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Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną DM IDMSA

Podstawa prawna:

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

Treść:
Zarząd Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna (dalej "DM IDM S.A."), stosownie do treści §5 ust.
1 pkt 3 w związku z §9 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 w dniu 21 maja 2014 r. DM IDM S.A. otrzymał
informację od swojej spółki zależnej - Electus spółką akcyjną z siedzibą w Lubinie (dalej Electus) o
zawarciu znaczącej umowy w rozumieniu §2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia (dalej: Umowa).
Jednocześnie Zarząd DM IDM S.A., stosownie do treści § 9 Rozporządzenia, przekazuje informacje
dotyczące zawartej Umowy przez Electusa:

1. Data zawarcia Umowy.
21 maja 2014 r.

2. Strony Umowy:
a) United Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa, NIP:
521-360-38-31, REGON: 142943119, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000389467 (United)
b) Electus spółką akcyjną z siedzibą w Lubinie, adres: ul. Słowiańska 17, 59-300 Lubin, NIP: 69222-31-277, REGON: 390745870, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem
0000156248,

3. Przedmiot oraz istotne warunki Umowy:
W dniu 21 maja 2014 r. Strony zawarły porozumienie na mocy którego nastąpił wcześniejszy
wykup 4.350 obligacji imiennych serii B wyemitowanych przez United, a będących własnością
Electusa powiększonych o kwotę odsetek w łącznej kwocie 4.502.554,50 zł.

4. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani zastrzeżeń dotyczących
warunków lub terminów.

5. Umowa została uznana za umowę znaczącą, ponieważ stosownie do treści §2 ust. 1 pkt 44 lit. a)
Rozporządzenia przedmiot Umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych DM IDM S.A.

