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Treść raportu:
Zarząd Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie
§ 38 ust. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz. U. 2014 poz. 133 z późn. zm.) informuje, że w dniu 10 kwietnia 2018
roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 09/04/18 w sprawie oceny wniosku Zarządu o podział
zysku netto Spółki za rok 2017, o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 9/2018 z dnia
7 marca 2018 roku oraz nr 14/2018 z dnia 29 marca 2018 roku.
Zgodnie z ww. uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki ocenia pozytywnie i przychyla się do wniosku Zarządu,
aby przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki łączną kwotę 189.760.007,20 zł
(słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy siedem złotych
dwadzieścia groszy), w tym:
- 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 Dom Development S.A. 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)
tj. 7,60 zł (słownie: siedem złotych sześćdziesiąt groszy) na każdą akcję oraz aby jako dzień dywidendy
ustalony został 26 czerwca 2018 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy 4 lipca 2018 roku.
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