Planowane zmiany Statutu podczas NWZ w dniu 18 marca 2014 r.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. informuje, iż podczas Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 marca 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie
przy Al. Jana Pawła II 29. planuje się dokonać zmiany Statutu polegającej na zmianie treści § 3a
Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie § 3a:
„§ 3a
Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 12.600 zł (słownie: dwanaście tysięcy
sześćset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 126 000 (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy) akcji na
okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji
serii C będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na
podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lipca 2012 roku. Prawo
objęcia akcji serii C może być wykonane nie wcześniej niż po dniu 1 stycznia 2013 roku i nie później
niż do dnia 31 grudnia 2016 roku.”

Proponowane brzmienie § 3a:
„§ 3a
Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 12.600 zł (słownie: dwanaście tysięcy
sześćset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 126 000 (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy) akcji na
okaziciela nowej serii o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia
akcji nowej serii będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę
na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lipca 2012 roku.
Prawo objęcia akcji nowej serii może być wykonane nie wcześniej niż po dniu 1 stycznia 2013 roku i
nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu ‐
"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku
NewConnect".
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