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Treść raportu: 
 

Zarząd Spółki Dom Development S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 21 maja 2019 roku wpłynęło 

do Spółki zawiadomienia sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. 

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 623). 

Zgodnie z treścią przedmiotowego zawiadomienia, SCOP Poland S.à r.l., spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością (société à responsabilité limitée), zawiązana i działająca na mocy przepisów prawa 

Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą przy 412F, Route d’Esch, L-2086 Luksemburg, Wielkie 

Księstwo Luksemburga, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek Luksemburga (Registre de 

Commerce et des Sociétés de Luxembourg) pod numerem B101812 („SCOP Poland S.à r.l.”), 

przekroczyła 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.  

Nabycie akcji nastąpiło w wyniku transgranicznego połączenia Dom Development B.V. z siedzibą w 

Rotterdamie („Dom Development B.V.”), z większościowym wspólnikiem Dom Development B.V. tj. 

SCOP Poland S.à r.l., przeprowadzonego w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek, w wyniku 

którego: 

i. Dom Development B.V. przestała istnieć, 

ii. nastąpiło przeniesienie całego majątku Dom Development B.V., jako spółki przejmowanej na 

SCOP Poland S.à r.l., jako spółkę przejmującą, 

iii. SCOP Poland S.à r.l. wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki Dom Development B.V. jako spółki 

przejmowanej.  

Połączenie stało się skuteczne w dniu 17 maja 2019 r., tj. w dniu publikacji w Luksemburgu, na oficjalnej 

elektronicznej platformie (Recueil Electronique des Sociétés et Associations), protokołu ze 

zgromadzenia wspólników SCOP Poland S.à r.l., zatwierdzającego ww. transgraniczne połączenie. 

W wyniku zdarzeń, o których mowa powyżej SCOP Poland S.à r.l. posiada obecnie 14.155.941 akcji 

Spółki reprezentujących 56,47% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 14.155.941 głosów na 



jej walnym zgromadzeniu, co stanowi 56,47% ogólnej liczby głosów, tj. tyle samo ile Dom Development 

B.V. posiadała przed opisanym powyżej połączeniem. 

 

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu. 

 

Załączniki 

Zawiadomienie o przekroczeniu 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 

Spółki - wersja w języku angielskim 
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