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Treść raportu: 

Zgodnie z § 5 pkt 5 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 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. 2018, poz. 757), Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 

Zgodnie z podjętą Uchwałą nr 21 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanowiło 

powołać z dniem 7 czerwca 2018 roku na wspólną kadencję w skład Rady Nadzorczej Panią dr Dorotę 

Podedworną – Tarnowską jako Członka Niezależnego w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 

maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017 

poz. 1089) oraz punktu 7.7 Statutu Spółki. 

Pani dr Dorota Podedworna – Tarnowska została powołana w skład Rady Nadzorczej Spółki w związku 

z rezygnacją Pana Włodzimierza Boguckiego, o której Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym 

nr 19/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku. 

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu życiorys Pani dr Doroty Podedwornej - Tarnowskiej oraz 

oświadcza, nie prowadzi ona działalności zawodowej, która byłaby konkurencyjna w stosunku do 

Dom Development S.A. 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. Ponadto, Pani dr Dorota Podedworna – 

Tarnowska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie 

ustawy o KRS. 
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