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UCHWAŁA NR 04/04/12 

Zarządu  

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  

z dnia 5 kwietnia 2012 roku 

w sprawie uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 23 maja 2012 r.  

 

Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie pkt 

2.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A., uchwala co następuje: 

 

§ 1 

1. Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przedstawia 

uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom 

Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia 

porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o uchyleniu tajności 

głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie wyboru Komisji 

Skrutacyjnej. 

Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy, o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej są uchwałami związanymi z formalnym 

przebiegiem obrad, których podjęcie jest zgodne z Kodeksem spółek handlowych oraz 

Regulaminem Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. 

 

2. Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przedstawia 

uzasadnienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom 

Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zmiany Statutu 

w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach 

kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą 

Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów 

subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje.  

 



 2 

W związku z terminem wygaśnięcia w dniu 17 czerwca 2012 r. upoważniania Zarządu do 

emisji akcji w granicach kapitału docelowego udzielonego na okres trzech lat uchwałą 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2009 r., która została wpisana 

do rejestru przedsiębiorców w dniu 17 czerwca 2009 r., Zarząd Dom Development S.A. 

proponuje udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego 

poprzez emisję akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.615.825 (milion 

sześćset piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) złotych, w drodze jednego lub kilku 

podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, z możliwością 

pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części 

prawa poboru w stosunku do Akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do 

zapisu na Akcje.  Celem przedmiotowej uchwały jest: 

a. umożliwienie Dom Development S.A. wywiązywania się ze zobowiązań 

wynikających z Programu II Opcji Menedżerskich dotyczących 726.000 Akcji 

Dom Development S.A. oraz Programu III Opcji Menedżerskich dla Kadry 

Wyższej, dotyczących 360.000 Akcji Dom Development S.A.; oraz 

b. zapewnienie Dom Development S.A. możliwości elastycznego podwyższania 

kapitału zakładowego Dom Development S.A. dla pozyskania dodatkowego 

finansowania przeznaczonego na realizację celów Dom Development S.A., w 

tym projektów inwestycyjnych lub wykorzystywania nadarzających się 

możliwości inwestycyjnych, w tym dokonywania ewentualnych przejęć.  

Szczegółowe uzasadnienie projektu przedmiotowej uchwały zawarte jest w uchwale 

Zarządu Dom Development S.A. nr 03/04/12 dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie opinii 

Zarządu uzasadniającej powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd 

prawa poboru akcjonariuszy Dom Development S.A. oraz określającej sposób ustalania 

ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Dom 

Development S.A. w granicach kapitału docelowego. 

 

3. Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przedstawia 

uzasadnienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom 

Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia 

tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A. 
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Potrzeba podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom 

Development S.A. wynika z propozycji podjęcia ww. uchwały w sprawie zmiany Statutu. 

Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

do wniosku dotyczącego zmiany statutu podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru 

Sądowego należy dołączyć tekst jednolity statutu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. 

W konsekwencji, w ocenie Zarządu podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i 

uzasadnione. 

§ 2 

Projekty uchwał w sprawach określonych w § 1 powyżej stanowią załącznik do uchwały 

Zarządu Dom Development S.A. nr 01/04/12 z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie uzasadnienia 

żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. 

na dzień 23 maja 2012 r. oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 
 

JAROSŁAW SZANAJCA    ____________________________ 

JANUSZ ZALEWSKI     ____________________________ 

JERZY ŚLUSARSKI    ____________________________  

JANUSZ STOLARCZYK    ____________________________ 
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