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 2 DOM DEVELOPMENT S.A. 

1. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH 
STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY ORAZ PRZEPISACH 
DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH  PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH   

 

Obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone są w Regulaminie Giełdy oraz 
w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018, poz. 757, z późn. zm.). Zasady 
przekazywania raportów dotyczących stosowania zasad szczegółowych ładu korporacyjnego określa Uchwała Zarządu GPW 
nr 1309/2015 z 17 grudnia 2015 roku.  

Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, w przypadku gdy określona zasada szczegółowa ładu korporacyjnego nie jest 
stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, emitent ma obowiązek opublikowania raportu w tej sprawie. 
Raport powinien zostać opublikowany na oficjalnej stronie internetowej emitenta oraz za pośrednictwem Elektronicznej Bazy 
Informacji (EBI). 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2019 roku precyzuje jakie informacje powinny być zawarte 
w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiącym wyodrębnioną część sprawozdania z działalności emitenta 
w raporcie rocznym spółki.  

W dniu 12 marca 2021 r. Dom Development S.A. („Spółka”) opublikowała Raport Roczny za 2020 r., w tym Sprawozdanie 
Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grypy Kapitałowej w 2020 r., w ramach którego zostało zamieszczone, jako 
wyodrębniona część tego sprawozdania, oświadczenie Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego wynikającego z „Dobrych 
Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”. Rada Nadzorcza ocenia, iż Spółka w stosownym terminie złożyła oświadczenie 
o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. Treść powyższego oświadczenia koresponduje z dyspozycjami przepisu § 70 ust. 6 
pkt. 5) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów.  

Ponadto, Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (https://inwestor.domd.pl/pl/lad-korporacyjny ) aktualną 
informację na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek 
Notowanych na GPW 2016, w tym o nieprzestrzeganiu przez Spółkę zasady VI.Z.2. 

Wobec powyższego, Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka w prawidłowy sposób wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące 
stosowania zasad ładu korporacyjnego, określone w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących 
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. W ocenie Rady Nadzorczej publikowane przez 
Spółkę wyjaśnienia dotyczące zakresu stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w sposób przejrzysty, dokładny 
i wyczerpujący prezentują akcjonariuszom, inwestorom oraz innym zainteresowanym stronom mechanizmy funkcjonowania 
Spółki.  

 

2. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI 
SPONSORINGOWEJ, CHARYTATYWNEJ LUB INNEJ O ZBLIŻONYM CHARAKTERZE 

 

Rada Nadzorcza ocenia, iż polityka Spółki w zakresie działalności charytatywnej jest prowadzona w rozsądny sposób. Dobór 
beneficjentów jest dokonywany na podstawie posiadanych przez nich wysokich standardów etycznych i ze szczególnym 
uwzględnieniem ich pracy  o pozytywnym wpływie na obszary, w których zlokalizowane są projekty deweloperskie Spółki. 
Kwoty przekazane na cele dobroczynne nie są istotne w skali Spółki natomiast beneficjentami tej działalności są podmioty 
działające w obszarze edukacji, propagowania sportu, nauki, kultury, sztuki, rozwój społeczności lokalnych oraz opieki nad 
potrzebującymi, co nie budzi żadnych zastrzeżeń Rady Nadzorczej.  

 


