
 

 

Raport bieżący nr:   2/2021 

Data sporządzenia:  12-04-2021        

Temat: 

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu działań związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji 

Spółki do obrotu na rynku regulowanym  

Podstawa prawna:   

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne 

Teść raportu:         

IDM S.A. (IDMSA lub Spółka) działając na podstawie art. 17. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europej-

skiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie  

w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  

i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: MAR) niniejszym przekazuje  

do wiadomości publicznej, że Zarząd Spółki podjął w dniu dzisiejszym  uchwałę w sprawie decyzji o rozpo-

częciu działań związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku  

regulowanym. 

Na mocy przedmiotowej uchwały Zarząd Spółki działając w oparciu o upoważnienie wynikające z pkt. V. 

ust. 8. układu zawartego z wierzycielami spółki w dniu 24.09.2019 r. w ramach postępowania upadłościo-

wego z możliwością zawarcia układu, który to układ zatwierdzono w dniu 17.10.2019 r. postanowieniem 

Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadło-

ściowych i naprawczych oraz w oparciu o upoważnienie wynikające z uchwały nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia spółki  oznaczonej numerem 4 z dnia 18.09.2012 r.  -  postanowił o rozpoczęciu działań 

związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym wyemito-

wanych przez Spółkę akcji w ilości docelowej wynoszącej do 41 572 481 akcji, w tym do 41 366 022 akcji 

zwykłych imiennych zdematerializowanych oznaczonych kodem ISIN PLIDMSA00093 oraz pozostałych 

akcji zwykłych imiennych w liczbie do 206 459 pod warunkiem rejestracji pozostałych akcji w depozycie 

papierów wartościowych KDPW (na zasadach określonych w § 69a Regulaminu KDPW po dostarczeniu 

aneksów do listu księgowego, o których mowa w § 69a ust. 4 i 6 regulaminu KDPW). 

W związku z decyzją, o której mowa powyżej Spółka podejmie czynności zmierzające do spełnienia  

warunków dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu publicznego na rynku regulowanym określonych  

w przepisach obowiązującego prawa, Regulaminie GPW oraz Regulaminie KDPW, w tym w szczególności 

przez sporządzenie prospektu emisyjnego i jego zatwierdzenie przez organ nadzoru. 



Wnioskiem o wprowadzenie akcji do obrotu zostaną objęte akcje tych akcjonariuszy, którzy stosownie do 

art. 334. § 2. Kodeksu spółek handlowych złożą żądanie zamiany posiadanych akcji z akcji imiennych na 

akcje na okaziciela. 

Spółka informuje, że aktualnie na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościo-

wych w Warszawie S.A. przedmiotem obrotu jest 2 819 907 akcji Spółki stanowiących 6,35% udziału w 

kapitale zakładowym i ogólnej liczbie akcji Spółki, zaś akcje w stosunku do których Spółka zamierza starać 

się od dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w maksymalnej liczbie wynoszącej do 41 572 481 akcji 

stanowią 93,65% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie akcji. 

 

 

 

 
 

 

 

 


