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Treść raportu:  

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2018, Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 29 marca 2018 roku podjął uchwałę nr 

06/03/18 w sprawie zmiany wniosku Zarządu o podział zysku netto Spółki za rok 2017 oraz o 

przeznaczenie części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.  

Ww. zmiana dotyczy rekomendowanej łącznej kwoty dywidendy oraz części kapitału zapasowego 

Spółki przeznaczonego na wypłatę dywidendy i wynika z rejestracji 100.000 akcji serii Y, o której 

Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2018. W związku z rejestracją przedmiotowych akcji, 

liczba akcji uprawniających do otrzymania dywidendy zwiększyła się z 24.868.422 do 24.968.422. 

Zgodnie z ww. uchwałą Zarząd Spółki wnioskuje, aby zwiększyć łączną kwotę przeznaczoną na 

wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development S.A. ze 189.000.007,20 zł do 

189.760.007,20 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy 

siedem złotych dwadzieścia groszy), na którą składają się: 

- zysk netto Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku w kwocie 

186.112.545,02 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć milionów sto dwanaście tysięcy pięćset 

czterdzieści pięć złotych dwa grosze) oraz  

- część kapitału zapasowego pochodzącą z zysku z lat ubiegłych w kwocie 3.647.462,18 zł 

(słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote 

osiemnaście groszy).  

Kwota proponowanej dywidendy na akcję tj. 7,60 zł (słownie: siedem złotych sześćdziesiąt groszy), 

wnioskowane dzień dywidendy (26 czerwca 2018 roku) oraz dzień wypłaty dywidendy (4 lipca 2018 

roku) pozostały bez zmian. 
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