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ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 69 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o
spólkach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 512), spófka Dom Development B.V. z siedzibr w
Rotterdamie, Holandia, zarejestrowana w rejestrze przedsiçbiorców pod numerem 24269537,
niniejszym zawiadamia o zmniejszeniu o ponad 1% posiadanego udzialu w ogólnej liczbie
glosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzib w
Warszawie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sdowym, Sd Rejonowy w Warszawie,
XII Wydzial Gospodarczy KRS, pod numerem 0000031483 (,,Spólka”).

Przekroczenie progu 1% ogólnej liczby glosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
nastpiIo w wyniku rejestracji podwyszenia kapitalu zakiadowego Spólki w dniu 29 marca

2018 roku oraz nastçpujcych transakcji obejmujcych 1cznie 221 000 akcji Spólki:

- zbycia w ramach zwyklych transakcji sesyjnych 85 000 akcji Spófki w dniu 24 lipca 2017 r.;
- zbycia w ramach transakcji pakietowej 76 000 akcji Spólki w dniu 24 sierpnia 2017 r.;

- zbycia w ramach transakcji pakietowej 60 000 akcji Spófki w dniu 20 marca 2018 r..

Ww. sprzedane akcje reprezentujq 0,89% kapitalu zakiadowego tej Spólki i uprawniaj4 do
0,89% gtosów najej walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,89% ogólnej liczby glosów.



Przed zdarzeniami, o których mowa powyzej, spólka Dom Development B.V. posiadala

hlcznie 14.42ft879 akcji Spólki reprezentujcych 57,99% kapitafu zakiadowego SpdIki I
uprawniajce do 14.420.879 glosów najej walnym zgromadzeniu, co stanowi 57,99% ogólnej
liczby glosów.

W wyniku zdarzeñ, o których mowa powyej spólka Dom Development B.V. posiada obecnie
14.199.879 akcji Spólki reprezentujcych 56,87% kapitalu zakiadowego Spólld i
uprawniajce do 14.199.879 glosów najej walnym zgromadzeniu, CO stanowi 56,87% ogólnej
liczby glosów.
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