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Treść raportu:
Zgodnie z art. 56 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) oraz § 38 ust. 1 pkt 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. 2009, Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), Zarząd Spółki Dom Development Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 27 lutego 2014 roku podjął
uchwałę nr 02/02/14 w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto Spółki za rok 2013 oraz
o przeznaczenie części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy .
Zgodnie z ww. uchwałą Zarząd Spółki wnioskuje, aby przeznaczyć na wypłatę dywidendy
akcjonariuszom Dom Development S.A. łączną kwotę 54 494 598,40 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery
miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści
groszy), w tym:
- zysk netto Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku w kwocie
54 352 343,33 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta
czterdzieści trzy złote trzydzieści trzy grosze) oraz
- część kapitału zapasowego pochodzącą z zysku z lat ubiegłych w kwocie 142 255,07 zł
(słownie: sto czterdzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych siedem groszy),
tj. 2,20 zł (słownie: dwa złote dwadzieścia groszy) na każdą akcję.
Rekomendowana przez Zarząd Spółki łączna kwota wypłaty dywidendy stanowi 99,9%
skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. i jest zgodna
z opublikowaną w dniu 3 kwietnia 2013 roku Polityką Dywidendową Spółki (raport bieżący
nr 14/2013 z 3 kwietnia 2013 r.).

