Przepływy finansowe
DM IDMSA, ELECTUS, Y-FIZ, Victoria Holding, Maximum
Luty 2008r:

Zawiązanie spółki Victoria Holding SA działającej w branży automatów do
hazardu (www.victoriaserwis.pl). Kapitał zakładowy Victoria Holding SA został
ustalony na 71,25 mln zł i został pokryty (i) kwotą 3,75 zł (ii) aportem w postaci
100% udziałów spółki Victoria Serwis o kapitale zakładowym 1,12 mln zł

05 wrzesień 2008r

Przydział akcji IDM SA w ofercie publicznej (120 mln zł)

26 września 2008r

IDM SA inwestuje 42,74 mln zł w IDEA Y FIZ Aktywów Niepublicznych

30 września 2008r

Victoria Holding SA emituje obligacje niezabezpieczone o wartości 37,5 mln zł
(oprocentowanie 12% pa, termin wykupu 30 września 2009r, odsetki płatne 30
marca i 30 września 2009r) IDEA Y FIZ Aktywów Niepublicznych posiadał co
najmniej 57% w/w obligacji (ponieważ tyle później sprzedaje do Electus SA)

28 listopada 2008r

Electus SA nabywa od IDEA Y FIZ Aktywów Niepublicznych 2.150 obligacji
Victoria Holding SA za 21,9 mln zł.. Obligacje Victoria Holding SA
prawdopodobnie stanowią największy pojedynczy składnik aktywów w bilansie
Electus SA.

10 grudnia 2008r

NWZA Victoria Holding SA – Na pytanie jednego z akcjonariuszy zarząd
informuje o nabyciu za 37,5 mln zł od spółki Maximum SA dwóch spółek
chorwackich (KORUM i MAMUT). Zarząd informuje RN, że przeprowadził
Due Diligence nabytych spółek, lecz nie został sporządzony pisemny raport w
tym zakresie. Pan Henryk Leszczyński, członek RN IDM S.A., jest od 11.01.2006
wpisany w KRS jako prokurent Maximum SA i posiada samodzielną prokurę.
Na koniec 2007 r. Maximum SA posiadała kapitały własne na poziomie 6,44 mln
zł i sumę bilansową na poziomie 11,49 mln zł. W roku 2007 przychody netto ze
sprzedaży Maximum SA wynosiły 4,20 mln zł

05 marca 2008r

Electus SA informuje o harmonogramie emisji obligacji na kwotę 90 mln zł, przy
czym (i) ostatnie opublikowane wyniki finansowe Electus SA pochodzą z roku
2007, a wyniki Electus SA za rok 2008 zostaną podane do publicznej
wiadomości dopiero po terminie zapisów na obligacje, (ii) zgodnie z najnowszymi
dostępnym danymi finansowymi Electus na dzień 31 grudnia 2007r kapitały
własne wynosiły 63,3 mln zł, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynosiły
121,8 mln, zysk netto wynosił 19,8 mln, przychody roczne wynosiły 45,6 mln.
Poziom zadłużenia Electus SA na dzień 31 grudnia 2008 nieznany.

Grupa lbpitałowa Domu Mak|errk|ego IDtt|sA
Skonso|idowane rprawozdanie fl namme wedfug lt||ędzynalodolvych
StandardrĘ Sprawozdawczoścl F|narreoweJ za III t<wartal2o08 r. (w tys. zł)

8. lnformacja o zawarclu przez Emitenta |ub tednostkę od n|ego zależną Jednej lub wielu
transakctl z podmiotam| pow|ązanym|,
wańośćĘch transakcJl (łączna wańość

'eżell
wszystkich transakcti zawarĘch w okresle
od początku roku obrotowego) przekracza
uryrażoną w złotych równowańość kwoty 5oo ooo €uro - Jeżct| n|e są onG transakdamt
typowymi i rutynorrrymi zawieranymi na warunkach lankowych pomlędzy Jednostkami
pow|ązanym|' a lch charakter I warunkl wynlkaJą z bleżącel dzlałalnoścloperacyJnel
prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną.
Dom l.laklerski IDMSA

W dniu 30 lipca 2008 r., w związku z wykonaniem prawa poboru akcJi na okazicie|a nowej em|sji serli

I, których emitentem jest Dom Mak|erskl IDMSA (dalej: "AkcJen):

1. Prezes Zanądu Domu Maklerskiego IDMSA Pan Grzegon Leszczl1ńsk| złożyłzap|s na
11 123 890 (słownie: jedenaście millonów sto dwadz|eścia trzy Ęs|ące os|emset
2.

dz|ewięćdzlesląt) sztuk Akd|.

W|ceprezes Zarządu Domu Maklersk|ego IDMSA Pan Rafał Abratańskl złożyłzapis na
9 279 824 (słownie: dz|ewlęć milionów dwleście sledemdlesląt dz|ewięć tysięcy oslemset
dwadzieścla cztery) sztuk AkcJl.

3.

4.

5'
6.

Członek Rady NadzorczeJ Domu Maklerskiego IDMSA złożyłzap|s na 838 570 (słownie:
os|emset tzydzieści osiem tyslęcy plęćset s|edemdziesiąt) sztuk Akcjl.
Członek Rady NadzorczeJ Domu Mak|ercklego lDMsA Pan Antoni Abratański złożyłzap|s na
300 000 (słownie: tnysta tysięcy) sztuk AkcJl.

Członek Rady Nadzorczej Domu Mak|ersk|ego IDMSA Pan Łukasz Żuk złożyłzapis na
1 070 000 (słownie: jeden millon sledemdziesiąt Ęs|ęcy) sztuk AkcJ|.
Prokurent Domu Mak|erskiego IDMSA Pan P|otr Der|atka złożyłzapis na 100 000 (słown|e:

sto wsięcy) sztuk Akdi.
Powyższe informacJe Spółka przekazała do wiadomośc|publ|cznej raportem bleżącym nr 68/2008
z dnla 6 slerpnla 2008 r.

serli t IDEA Y Fundusz
kwartale 2008 roku DM IDMSA obJął
zł. Na dzleń
wartoścl 42737
o
w Niepu
ny ZamknlęĘ
I
publikacj| nlnlejszego rapońu DM IDMSA poslada 100 % cerĘfikatów tego funduszu.

W

W IIl kwańa|e 2008 roku DM IDMSA wyemltował obligacje serll R o wartoścl5 000,0 tys. zł., które
zostaĘ obJęte przez E|ectus S.A. W III kwartale 2008 roku nastąp|ł równIeż vvykup Ęch obligacJ|.

W okresle od dnia t sĘcznia 2008 roku do dnia 30 wrześnla 2008 roku DM IDMSA wyemltował
obllgaĘe seri| E, I oraz N o wartości8 000,0 tys. zł. każda, Kóre były obeJmowane pŻez E|ectus
Hipoteczny s.A. w III kwartale 2008 roku obligade te zostały wykupione.
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Grupa Kapltalowa Domu llaklersklego IDMSA
Skonrolidowane sprawozdan|e finansowe wedfug l.|iędzrynarodou'ych
Standardów
za lll kwar|ał 20|18 r. (w

o
o
o

Newsletery
Mater|aĘ spzedażowe

Utwozenle platformy lnternetoweJ dla sieci dystrybucjl
Rozwój strony internetoweJ towaaystwa
Dzlałania komunikacyJne d|a funduszy

o
o
o
o
o

Bluletyny przedstawlaJący wynik| funduszy ldea TFI
Informacje prasowe
Szko|enia oraz mater|ały d|a lnfo|ini|
Llnkl sponsorowl w wyszuklwarce www.google.pl
Działanla rek|amowe w prasie ekonom|czneJ (w plerwszym kwarta|e roku)

Wprowadzenle funduszu zamknlętego opracowanego pod |ndywidualne potŻeby inwestora ldea Y Fundusz Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów N|epublicznych (fundusz działa od 26
wrześnla 2008 r.),

,,Gwarant,'Agencja ochrony i DetektyullsĘkl Sp. z o.o.
Społka podplsała ważne z punktu prowadzoneJ dzlałalnościumowy ramowych na ochronę

inwesĘcji drogowych na terenie południoweJ Polski.

19. objaśnienlcdotyczące sezonowości tub cykllczności dzia|alności Grupy
KapitałoweJ lDMsA.
Działa|nośćGrupy Kapitałowej IDM

nle

pod|ega sezonowośc| i cyk||cznośc| w rozumlen|u

s 21 MSR 34.

2o. lnformacja doĘcząca emisji, wykupu l spłaty dlużnych oraz kaplta|owych
papierów wartościowych

Dom Maklerckl IDMSA
Informacje dotyczące emlsjl akcji seril I zostaĘ paedstawione w pkt 2 powyżeJ.

Program skupu akcJi własnych D}| IDM s.A. w celu lch zaoferowanla kluczowym dla Spółki
osobom.
8 llpca 2008 r. Zarząd Domu Maklerskiego lDM s.A. rea|IzuJąc uchwałę nr !9 ZwyczaJnego Walnego

z 30

czerwca 2008 r. upoważniająceJ Zaząd Spółki do nabywan|a akdi
własnych w ce|u lch zaoferowan|a k|uczowym d|a Spółki osobom, na warunkach i w trybie tam
okreś|onym,podjął uchwałę pzyjmującą ''Program skupu akcji własnych Domu Maklersk|ego IDM
Zgromadzen|a Spółk|

S.A. w cetu ich zaoferowanla kluczowym dla Spółkl osobom''. Program dotyczy akcj| Spółkl
notowanych na rynku podstawowym Glełdy Papierów Wartośclowych S.A. w Warszaw|e (zwanej da|eJ
o szczegołach Programu Spółka lnformowała w raporcle b|eżącym nr 39/2008 z 8 |ipca 2008

'GPW").
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'

Grupa lbpitałowa Domu l'|ak|errkiego tDl|sA
Skonsol|dowane sprawozdanle flnalrowe według Mlędzynarodorrych
Stlndardów
za lll ltwartał 2o08 r. (w
W m i tV kwarta|e 2008 roku DM IDMSA obJął ceńyfikaty inwesĘcy'ne serli 1 l 2 IDEA Y Fundusz
Inwestycyjny ZamknięĘ Aktywów Niepub||cznych o łączneJ wartośc| 46zL3 tys. zł.
Ponadto w lV kwartale 2008 roku DM IDMSA złofYł zag|s na certyfikaĘ |nwestycyJne ser|i 3 IDEA Y
Fundusz InwestycyJny Zamknlęty AkĘwów Nlepublicznych o tącznej wańośc| 7 613 Ęs. zł. Prrydz|ał
certyflkatów został dokonany w mleslącu styczniu 2009 roku.
Na dzleń pub|ikacji n|nleJszego rapońu DM IDMSA poslada 1oo % cerMkatów tego funduszu.

W okresie od dnla 1 sĘcznla 2008 roku do dnla 30 wześnia 2008 roku DM IDMSA wyemitował
obllgacje ser|i E, I oraz N o wartości8 000,0 tys. zł. każda, Kóre byĘ obeJmowane pzez Electus
Hipoteczny s.A. W III kwarta|e 2008 roku ob|igacJe te zostaĘ wykupione.
W IV kwańa|e 2008 roku Członek Rady NadzorczeJ Antoni Abratański obJął obligade DM IDMSA serl|

T w |lośc|300 szt. Łączna wartośćobjętych ob|igad| wyniosła 3 0O0 tys. zł. W IV kwartale 2008
DM IDMSA dokonał wykupu wyemltowanych

r.

obligadiserllT.

ELECTUS S.A.
Umowy pożyc-zki zawarte z podmlotem domlnuJącym, tj. Domem Mak|erskim IDM s.A. z s|edzibą w
Krakowie (pożyczkob|orca) zostaĘ oplsane powyżej.

W dniu 28 listopada 2008 r. Electus S.A. nabył od funduszu IDEA Y FIz 2.L50 obl|gadl lmiennych
serll A spółki Victońa Holding S.A. z s|edzibą w Warszaw|e o łączneJ wartośc| nomlna|nel 21.500

Ęs.

zł, za łączną cenę 2t.917 Ws. zł (tJ. wartośćnomina|na ob|tgacj| powiększona o narosłe do dnla
transakcjl odsetk|). oprocentowan|e obligacj|wynosl L2!o rocznie, odsetk| wypłacane będąw dniu 30
marca 2009 r. oraz w dniu wykupu. Term|n wykupu pnypada 30 wrześnla2009 r. obligacje zostały
wyemitowane w dniu 30 wrześn|a2008 r. l nle są zabezpieczone.
Umowa prze|ewu w|ezyte|noścl Electus S.A. . Marek Falenta.
Umowa pożyczk| zawarta na warunkach rynkowych w dnlu 17 lipca 2oo7 r,l zmlen|ona aneksami z
dnia 19 |lpca 2007 r, i 7 wrueśnla 2007 r. pomiędzy E|ectus SA a Sigma Sp. z o.o. z s|edzibą w
Lubinle (Pożyczkobiorca), na kwotę 20 103 tys. zł. Pożyczkob|orca zobowiązał slę ńwn|eż do zapłaty

na rzecz Electus S.A. wynagrodzen|a oraz prowlzJi przygotowawczej. Pożyczkobiorca zobow]ązał slę
do spłaty pożyezk| oraz wynagrodzenla w łącznej kwocie 23 116 tys. zł do 10 listopada 2007 r.
Zabezpieczenie spłaty poŻYek| stanowlą dwa weks|e |n b|anco wraz z dek|aracJaml wekslowyml
wystawione pnez Pożyekoblorcę oraz h|poteka kaucyJna do kwoty 25 mln zł na nieruchomoścl
oznaczoneJ księgą wieczystą nr Po2P|001L43L5I4 prowadzoną przez Sąd ReJonowy w Poznaniu,
Wydzlał XIV Ks|ąg wleczystych, na|eżąceJ do Poznańsk|ch Zakładów Naprawczych Taboru KoleJowego
S.A. z siedz|bą w Poznaniu przy ul. Roboczej 4, Powyższa w|erzytelnośćzostała zbYta 1n:ez Em|tenta
na rzecz Marka Fa|enty umową przelewu wlerzytelnośc| z dnia t2 paźdz|ernlka 2007 r., zmlen|oną

z dn|a 10 grudn|a 2oo7 r,, 1 kw|etn|a 2008 r. oraz 27 paźdzlernlka 2008 r. za |ootę 42
404 Ęs. zł. (razem z odsetkaml) płatną do 30 czerwca 2009 r. Aneks okreś|atakże możliwość

aneksam|

zapłaty za pzedmiotową wierzytelność, na okreś|onychwarunkach do dnla 30 września 2009 r.
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Aneks nr 37 do hospektu emisyjnego E|ectus Spółka Akcyjna
W związku z nabyciem przez Emitenta w dniu 28 listopada 2008 r. obligacji, do treściProspektu
emisyjnego wprowadza się następujące zmiany:

Autopoprawka nr 1
Str.21-22, pkt 5.2.1
Dodano na końcu:

11' w dniu 28 listopada 2008 I' Emitent nabyl od funduszu IDEA Y FIZ 2'150 obligacji imiennych selii A spólki victoda
Holding s'A' z siedzibą w walszawie o lącznej wartości nominalnej 21'500 tys' z|' za|ączną cenę 21'917 tys' z1 (tj' wartoŚć
nominalna obligacji powiększona o narosle do dnia hansakcji odsetki)' oplocentowanie obligacji wynosi 127o locznie' odsetki
w}?lacane będą w dniu 30 marca 2009 I' olaz w dniu \łykupu' Temin wykupu pŹ}?ada 30 wŹeśnia2009 I' obligacje zostaly
wyemitowane w dniu 30 wŹeśnia 2008 I' i nie są zabezpieczone' Łączna wartość emisji \łyniosla 37'450 tys' z1'

Dokument rejestracyjny

Henryk Leszczyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
wiek 68 lat
Pan Henryk Leszczyński ukończył następujące szkoły:
1990 r. International School of Management;
1979 r. – Uniwersytet Warszawski – Dziennikarstwo i Nauki Polityczne;
1976 r. – Uniwersytet Warszawski – Prawo i Administracja;
1969 r. – Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie (SGH);
Ministerstwo Skarbu Państwa – dyplom kandydata na Członka Rady Nadzorczej w spółkach S.P.
Przebieg kariery zawodowej Pana Henryka Leszczyńskiego:
2006 – obecnie
2004 – obecnie
2004 – 2004
2003 – 2005
2002 – 2003
2001 – 2002
1999 – 2001
1998 – 2004
1992 – 1996
1990 – 1992
1988 – 1990
1986 – 1988
1983 – 1986
1972 – 1983

Maksimus S.A. – Prokurent;
Agawa Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu;
Agawa Sp. z o.o. – Doradca Zarządu;
Patron Sp. z o.o. – Prokurent;
Escord S.A. Warszawa – Doradca Zarządu;
Escord S.A. Warszawa – Dyrektor;
Escord S.A. Warszawa – Prezes Zarządu;
BWE Leasing Warszawa – Prezes;
GS Konstancin- Jeziorna – Prezes;
Powszechna Agencja Handlowa – Dyrektor;
Centralna Piwnica Win Importowanych – Dyrektor marketingu;
Powszechna Agencja Handlowa – Zastępca dyrektora;
Spółdzielnia Mleczarska „Mokotów” – Wiceprezes;
Urząd Województwa i Miasta Stołecznego Warszawy – Inspektor Wojewódzki, Kierownik Wydziału Handlu,
Naczelnik Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna.

Poza wymienionymi powyżej Pan Henryk Leszczyński nie pełni i nie pełnił w okresie ostatnich pięciu lat funkcji członka organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego w spółkach prawa handlowego.
Ponadto Pan Henryk Leszczyński będąc inwestorem – w przeciągu ostatnich pięciu lat oraz obecnie, oprócz akcji Emitenta posiada akcje w spółkach publicznych (poziom ich nie przekracza 5% kapitału zakładowego tychże spółek) oraz akcje
i udziały w spółkach niepublicznych (poziom nie przekracza stosunku dominacji).
Według złożonego oświadczenia Pan Henryk Leszczyński:
• nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta;
• nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
• w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub
zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1. lit. d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach,
które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny;
• nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym
organizacji związkowych);
• nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek
emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu
lat.

Antoni Abratański – Członek Rady Nadzorczej
Wiek: 69 lat
Pan Antoni Abratański ukończył w 1962 roku Akademię Górniczo – Hutniczą w Krakowie (inżynier).
Przebieg kariery zawodowej Pana Antoniego Abratańskiego:
1989 – 2004 – Laboratorium Badania Odkształceń i Drgań Budowli – Kierownik;
1967 – 2004 – Politechnika Krakowska – starszy specjalista;
1964 – 1967 – Zakład Usług Radia i Telewizji – kierownik kontroli jakości.
Pan Antoni Abratański pełni funkcję członka zarządu spółki NeoStrain Sp. z o.o. (od 1 marca 2007 r.) oraz członka Rady Nadzorczej Emitenta (od 28 czerwca 2003 r.). W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Antoni Abratański nie pełnił funkcji członka organu administrującego,
zarządzającego i nadzorczego w spółkach prawa handlowego.
Ponadto Pan Antoni Abratański będąc inwestorem – w przeciągu ostatnich pięciu lat oraz obecnie, oprócz akcji Emitenta posiada akcje w spółkach publicznych (poziom ich nie przekracza 5% kapitału zakładowego tychże spółek) oraz akcje
i udziały w spółkach niepublicznych (poziom nie przekracza stosunku dominacji).
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