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Treść raportu:
W związku z błędnym zapisem wyniku głosowania Uchwały nr 22 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Dom Development S.A., które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2020 roku przekazanym w raporcie
bieżącym numer 31/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku, polegającym na zamianie liczby oddanych
ważnych głosów i oddanych głosów „za”, Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 31 sierpnia 2020 roku
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, ze wskazaniem przy każdej z podjętych
uchwał liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tychże akcji w kapitale
zakładowym oraz łącznej liczby ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
Zakres korekty odnosi się wyłącznie do wyniku głosowania Uchwały nr 22 w sprawie przyjęcia „Polityki
wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Dom Development S.A.”:
Pierwotna treść:
„Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w
głosowaniu jawnym, przy 19754362 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,33 % akcji
w kapitale zakładowym, przy 17758727 oddanych ważnych głosów, 19754362 głosów oddanych „za”,
400635 głosów oddanych „przeciw” i 1595000 głosów „wstrzymujących się”.”
Skorygowana treść:
„Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w
głosowaniu jawnym, przy 19754362 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,33 % akcji
w kapitale zakładowym, przy 19754362 oddanych ważnych głosów, 17758727 głosów oddanych „za”,
400635 głosów oddanych „przeciw” i 1595000 głosów „wstrzymujących się”.”

Załączniki:
- Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 31 sierpnia 2020 r.
- Załącznik do projektu uchwały ZWZA nr 22 – Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej w Dom Development S.A.
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