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Uchwalona zmiana Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego 

w drodze emisji akcji serii Ł w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru 

 

Podstawa prawna: 
 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie -  informacje bieżące  
 
 
Treść raportu: 
 

Zarząd Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, zgodnie z § 

38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia 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.), o uchwalonej przez Zarząd Spółki - uchwałą 

nr 05/01/12 z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze 

emisji akcji serii Ł w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych 

akcjonariuszy prawa poboru (o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 2/2012 z dnia 20 

stycznia 2012 roku) - zmianie pkt. 3.2.1 Statutu Spółki, z dotychczasowej następującej treści: 

 

„3.2.1. Kapitał zakładowy wynosi 24.560.222 (dwadzieścia cztery miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy 

dwieście dwadzieścia dwa) złote i dzieli się na: 

(a) 21.344.490 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści 

cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na 

okaziciela serii A o numerach od 1 do 21.344.490, o wartości 

nominalnej 1,00 złoty każda; 

(b) 2.705.882 (dwa miliony siedemset pięć tysięcy osiemset 

osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F o 

numerach od 1 do 2.705.882, o wartości nominalnej 1,00 złoty 

każda; 

(c) 172.200 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji 

zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 do 172.200, o 

wartości nominalnej 1,00 złoty każda; 



(d) 92.700 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych 

na okaziciela serii I o numerach od 1 do 92.700, o wartości 

nominalnej 1,00 złoty każda; 

(e) 96.750 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) 

akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 1 do 96.750, o 

wartości nominalnej 1,00 złoty każda; 

(f) 148.200 (sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych 

na okaziciela serii L o numerach od 1 do 148.200, o wartości 

nominalnej 1,00 złoty każda.”  

na następującą nową treść: 

„3.2.1. Kapitał zakładowy wynosi 24.670.397  (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt 

tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) złotych i dzieli się na: 

(a) 21.344.490 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści 

cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na 

okaziciela serii A o numerach od 1 do 21.344.490, o wartości 

nominalnej 1,00 złoty każda;  

(b) 2.705.882 (dwa miliony siedemset pięć tysięcy osiemset 

osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F o 

numerach od 1 do 2.705.882, o wartości nominalnej 1,00 złoty 

każda; 

(c) 172.200 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji 

zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 do 172.200, o 

wartości nominalnej 1,00 złoty każda; 

(d) 92.700 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych 

na okaziciela serii I o numerach od 1 do 92.700, o wartości 

nominalnej 1,00 złoty każda; 

(e) 96.750 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) 

akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 1 do 96.750, o 

wartości nominalnej 1,00 złoty każda; 

(f) 148.200 (sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych 

na okaziciela serii L o numerach od 1 do 148.200, o wartości 

nominalnej 1,00 złoty każda; 

(g) 110.175  (sto dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji 

zwykłych na okaziciela serii Ł o numerach od 1 do 110.175, o 

wartości nominalnej 1,00 złoty każda.”. 

 

Powyższe zmiany Statutu staną się skuteczne z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.  


