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Temat:
Rejestracja przez sąd zmiany statutu oraz wysokości i struktury kapitału zakładowego w związku z
konwersją wierzytelności na kapitał zakładowy na mocy układu z wierzycielami w ramach
postępowania upadłościowego IDM z możliwością zawarcia układu.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Teść raportu:
Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej (dalej: IDMSA lub Spółka) działając na podstawie § 5. pkt.
1. w zw. z § 6. pkt. 1., 2. oraz 4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r., sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego
państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości,
że w dniu dzisiejszym, tj. 05.06.2020 r. powziął informację, że Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 03.06.2020 r.
dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS zmiany statutu Spółki oraz zmiany wysokości i
struktury kapitału zakładowego IDMSA w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na skutek
konwersji wierzytelności na akcje Spółki w wyniku zawartego w dniu 24.09.2019 r. układu.
W wyniku konwersji wierzytelności kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 165.319,45 zł do
kwoty 2.219.619,40 zł, tj. o kwotę 2.054.299,95 zł w drodze emisji 41.085.999 nowych akcji,
oznaczonych serią „KONW”, o wartości nominalnej 0,05 zł każda akcja i

po cenie emisyjnej

wynoszącej 1,35 zł za akcję.
Kapitał zakładowy IDMSA wynosi 2.219.619,40 zł i dzieli się na: (i) 3.306.389 akcji serii „A” o wartości
nominalnej 0,05 zł każda akcja, oraz (ii) 41.085.999 akcji serii „KONW” o wartości nominalnej 0,05 zł
każda akcja.
Ogólna liczba akcji wynosi 44.392.388 co stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym IDMSA.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez IDMSA akcji wynosi 44.392.388
co stanowi 100% udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity statutu.

