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Spółka : INTERNETOWY DOM MAKLERSKI S.A. ( IDM)

IDM S.A. i sprawa 06 Magna Polonia S.A.
W marcu 2016 r. Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A.

- Spółka córka 06 Magna Polonia S.A. (jako

Pożyczkodawca) zawarła ze spółką GRI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (jako Pożyczkobiorcą) umowę
pożyczki, zgodnie z którą Pożyczkodawca udzielił GRI pożyczki w kwocie 5 000 tys. zł (pięć milionów złotych),
oprocentowanej 5% w skali roku. Zobowiązania GRI do zwrotu tej pożyczki wraz z odsetkami zostały następnie
przejęte przez RG Ventures Sp. z o.o. - Główny udziałowiec 06 Magna Polonia S.A. (przejęcie długu). W
grudniu 2019 r. Pożyczkodawca oraz RG Ventures zawarły aneks zmieniający termin spłaty tej pożyczki na 30
kwietnia 2021 r.
Wg sprawozdania GRI Sp z o.o czytamy, że po stronie Pasywach jako zobowiązanie b) z tytułu emisji dłużnych

papierów wartościowych widnieje kwota 4,9 mln zł . W tej pozycji księguje się zobowiązania z tytułu

wyemitowanych przez jednostkę obligacji i innych niż akcje długoterminowe dłużnych papierów
wartościowych (np. listów zastawnych, certyfikatów inwestycyjnych) oraz instrumentów kapitałowych (np.
prawa do akcji, warrantów subskrypcyjnych). Po stronie Aktywów Długoterminowe aktywa finansowe
udziały lub akcje w tym wypadku akcje dające kontrolę IDM S.A.
W połowie 2020 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa –Śródmieścia w
Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydane w dniu
26czerwca 2020 r. na mocy, którego w związku z prawomocnym zatwierdzeniem układu Sąd orzekł, że
należy stwierdzić zakończenie postępowania IDM S.A. prowadzonego wobec IDM S.A oraz umorzenie
postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających prowadzonych przeciwko IDM S.A. Co oznacza przejście
w stan realizacji postępowań układowych. Zakończenie realizowania postanowień układowych ma nastąpić
w 2021r , a spłata GRI Sp z o.o do właściciela 06 Magny Polonii S.A. do 30 kwietnia 2021r.
Jeśli spłata zobowiązania z 2016 r. nastąpi akcjami IDM S.A. Magna Polonia S.A. powiększy swoje Aktywa
o wycenę pakietu kontrolnego IDM S.A. dziś wartego ok 17 mln zł .
W czerwcu 2020 r. IDM Spółka Akcyjna nabyła udziały w spółkach o charakterze celowym, tj. Nordic Blue
Sp. z o.o. (33,3%) oraz Glad Energia Sp. z o.o. (25%), których model biznesowy oraz zamierzenia
gospodarcze wpisują się realizację strategii Spółki w obszarze inwestycji w zakresie nieruchomości. Kupno
udziałów w powyższych Spółkach nie daje kontroli IDM S.A.
Nordic Blue Sp z o.o, i Glad Energia Sp z o.o nie przedstawiają swoich sprawozdań finansowych za 2019 i
2020 , natomiast z spr za 2018 r. czytamy iż Nordic Blue Sp z o.o nie prowadzi praktycznie żadnej
działalności gospodarczej jego głównym udziałowcem jest Spółka EFUND S.A., a w części 33,3% IDM
S.A. w Glad Energia Sp z o.o. odnajdziemy w Aktywach udziały w Towarzystwie Inwestycyjnym Epoka
S.A. i Spółce Aspen Dystrybution Sp z o.. Wszystkie te spółki łącza te same nazwiska rodziny
Leszczyńskich.
Całą ta układanka wygląda jakby IDM S.A. poprzez uśpione Aktywa przepisane na żonę twórcy IDM S.A.
miały być podstawą do ożywienia Spółki, jednak już z innym właścicielem w postaci 06 Magna Polonia.
S.A.

