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Temat:  

Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 85.830 akcji 
serii „W” w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych 
akcjonariuszy prawa poboru  
 

Podstawa prawna:  

Art. 17 ust. 1 MAR- informacje poufne 

 

Treść raportu:  

Zarząd spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, o podjęciu 

przez Zarząd w dniu 5 grudnia 2016 roku uchwały nr 02/12/16 w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii „W” w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego 

pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru (Spółka informowała o podjęciu przez 

Zarząd oraz Radę Nadzorczą uchwał dotyczących przedmiotowego podwyższenia kapitału 

zakładowego w raporcie bieżącym nr 35/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.).  

Zarząd Spółki, działając na podstawie upoważnienia udzielonego w pkt. 3.2.8 Statutu Spółki,  

podwyższył kapitał zakładowy Spółki z dotychczasowej kwoty 24.782.592,00 zł (dwadzieścia cztery 

miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote) do kwoty 

24.868.422,00 zł (dwadzieścia cztery miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta 

dwadzieścia dwa złote), to jest o kwotę 85.830,00 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści 

złotych), w drodze emisji 85.830 (osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści) sztuk akcji zwykłych 

na okaziciela serii „W”, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych numerami od 

1 do 85.830. 

Emisja akcji serii „W” następuje w drodze subskrypcji prywatnej. Stosownie do uchwały Rady 

Nadzorczej nr 01/12/16 z dnia 1 grudnia 2016 r., Zarząd wyłączył dotychczasowych akcjonariuszy z 

prawa poboru przedmiotowych 85.830 akcji zwykłych na okaziciela serii „W”.  

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 02/12/16 z dnia 1 grudnia 2016 r., Zarząd ustalił cenę emisyjną 

nowych akcji serii „W” na 40,64 zł (czterdzieści złotych sześćdziesiąt cztery grosze) za jedną akcję.  

Jak Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 35/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r., przedmiotowe 

podwyższenie kapitału zakładowego jest ostatnim podwyższeniem w ramach realizacji przez Spółkę 

Programu II, który jest jedynym istniejącym w Spółce programem opcji.   
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