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Treść raportu: 

Zarząd Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka"), działając na podstawie 

§ 19 ust. 3 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), w nawiązaniu do raportów bieżących: 

- nr 7/2015 z dnia 3 marca 2015 r. dotyczącego podjęcia decyzji o zamiarze połączenia, 

- nr 15/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. dotyczącego uzgodnienia planu połączenia, 

- nr 16/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. dotyczącego pierwszego zawiadomienia o planowanym 

połączeniu Dom Development S.A. i Divina sp. z o. o.,  

- nr 18/2015 z dnia 11 maja 2015 r. dotyczącego drugiego zawiadomienia o planowanym połączeniu 

Dom Development S.A. i Divina sp. z o. o., 

wyraża pozytywne stanowisko odnośnie planowanego połączenia Spółki z Divina Sp. z o.o. siedzibą w 

Warszawie jako spółką przejmowaną.   W ocenie Zarządu planowane połączenie wspiera dotychczas 

realizowaną strategię Spółki obejmującą rozwój działalności na stołecznym rynku mieszkaniowym. 

Dom Development S.A. prowadzi działalność deweloperską polegającą na realizacji projektów 

budowlanych o charakterze mieszkaniowym. Divina sp. z  o. o. nie prowadzi działalności operacyjnej.  

Divina sp. z  o. o.  jest właścicielem nieruchomości położonej w Warszawie o potencjale do realizacji 

przedsięwzięcia deweloperskiego z około 750 mieszkaniami.  Połączenie ma na celu wyłącznie 

realizację przez Spółkę inwestycji deweloperskiej na przedmiotowej nieruchomości gruntowej.  

W związku z powyższym, Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki 

podjęcie uchwały w sprawie połączenia Dom Development S.A. z Divina Sp. z o.o. 


