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Treść raportu:
Zarząd spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, w
nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r., o podjęciu przez Zarząd w dniu
12 stycznia 2018 roku uchwały nr 02/01/18 w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii „Y” w ramach kapitału docelowego
oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
Zgodnie z powyższą uchwałą Zarząd Spółki proponuje podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z
dotychczasowej kwoty 24.868.422,00 zł (dwadzieścia cztery miliony osiemset sześćdziesiąt osiem
tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote) do kwoty 24.968.422,00 zł (dwadzieścia cztery miliony
dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote), to jest o kwotę 100.000,00
zł (sto tysięcy złotych), w drodze emisji 100.000 (sto tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii
„Y”, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych numerami od 1 do 100.000.
Emisja akcji serii „Y” nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej. Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z
uchwałą nr 01/01/18 z dnia 12 stycznia 2018 r., wyraziła pozytywną opinię w przedmiocie
przedmiotowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyraziła zgodę na całkowite pozbawienie
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru przedmiotowych 100.000 akcji zwykłych na okaziciela
serii „Y”. Celem emisji akcji serii „Y” jest umożliwienie Spółce wywiązywania się z zobowiązań
wynikających z Programu IV Opcji Menedżerskich Dla Małgorzaty Kolarskiej, Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Zarządzającego, Dotyczących 500.000 Akcji Dom Development S.A. (dalej „Program IV”). O
przedmiotowym Programie IV Spółka informowała w raportach bieżących: nr 11/2017 z 28 marca
2017 r., nr 15/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r., nr 21/2017 z dnia 25 maja 2017 r., nr 43/2017 z 1
grudnia 2017 r.). Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest
okolicznością, że emisja akcji serii „Y” jest skierowana wyłącznie do uczestnika Programu IV, Pani
Małgorzaty Kolarskiej i w celu umożliwienia jej wykonania jej praw wynikających z warrantów
subskrypcyjnych.
Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 02/01/18 z dnia 12 stycznia 2018 r. Rada Nadzorcza wyraziła
zgodę na określenie przez Zarząd ceny emisyjnej nowych akcji serii „Y” na 35,00 zł (trzydzieści pięć
złotych) za jedną akcję.
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