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Treść raportu: 

Zarząd Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na 

podstawie § 5 ust. 1 pkt  22) oraz § 28 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. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) informuje, iż 

w dniu 22 marca 2012 roku Spółka otrzymała od akcjonariusza posiadającego ponad 50,1 % akcji 

Spółki, tj. Dom Development B.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandii, działającego na podstawie pkt 

7.4. Statutu Spółki, oświadczenie o powołaniu z dniem 1 kwietnia 2012 roku na Członka Rady 

Nadzorczej Spółki Pana Marka Spiteri. 

 

Powołanie Pana Marka Spiteri na Członka Rady Nadzorczej Spółki związane jest z rezygnacją, ze 

skutkiem od dnia 31 marca 2012 roku, z pełnionej funkcji przez dotychczasowego Członka i 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Richarda Lewisa, o którym Zarząd Spółki informował 

w raporcie bieżącym nr 38/2011 w dniu 28 listopada 2011 roku. 

 

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu życiorys powołanego Członka Rady Nadzorczej oraz 

oświadcza, iż powołany Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności zawodowej, która byłaby 

konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce oraz nie uczestniczy w spółce 

konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki 

kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nadto 

powołany Członek Rady Nadzorczej nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych 

prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. 

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, iż w dniu 22 marca 2012 roku Spółka otrzymała od 

akcjonariusza posiadającego ponad 50,1 % akcji Spółki, tj. Dom Development B.V. z siedzibą w 

Rotterdamie, Holandii, działającego na podstawie pkt 7.4. Statutu Spółki, oświadczenie o powołaniu z 

dniem 1 kwietnia 2012 roku na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki dotychczasowego 

Członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Markham’a Dumas.  

 

Powołanie Pana Markham’a Dumas na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki związane jest 

z rezygnacją, ze skutkiem od dnia 31 marca 2012 roku, z pełnionej funkcji przez dotychczasowego 

Członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Richarda Lewisa, o którym Spółka 

informowała w Raporcie bieżącym nr 38/2011 w dniu 28 listopada 2011 roku. 

 

O życiorysie powołanego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz o oświadczeniach 

dotyczących nie prowadzenia przez powołanego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki 



działalności zawodowej, która byłaby konkurencyjna w stosunku do wykonywanej w Spółce, Zarząd 

Spółki przekazał w raporcie bieżącym nr 22/2010 w dniu 20 maja 2010 roku. 
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