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Program naprawczy 

w związku z kwalifikacją akcji Spółki do Listy Alertów GPW S.A. w Warszawie 

 

 

 

W związku z zakwalifikowaniem akcji RESBUD SE w Płocku do Listy Alertów na 

podstawie komunikatu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z 

dnia 27 czerwca 2018r. Zarząd RESBUD SE w Płocku niniejszym podstawie § 2 ust. 

3 Uchwały Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

z dnia 2 grudnia 2013 r. (z późn. zm.) przedstawia program naprawczy mający na 

celu usunięcie przyczyny kwalifikacji akcji Spółki do Listy Alertów GPW S.A. 

 

Zarząd RESBUD SE w Płocku jest zdania, że utrzymujący się od dłuższego czasu 

relatywnie niski kurs akcji Emitenta spowodowany jest jedynie częściowo faktem, że 

prowadzona przez Emitenta działalność gospodarcza w jej dotychczasowych dwóch 

głównych zakresach tj. w zakresie prowadzenia robót budowlanych oraz produkcji 

energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych nie przynosiła oczekiwanych efektów 

w postaci dynamicznego rozwoju Spółki. Jednocześnie Zarząd zauważa, że Spółka 

mimo napotkanych trudności ma stabilną sytuację finansową oraz niezbędny 

potencjał do generowania zysków.  

 

Emitent w raporcie bieżącym ESPI 33/2018 z dnia 25.06.2018r. wskazał, że źródeł 

zaistniałej sytuacji upatruje w panującej sytuacji rynkowej. Aktualne warunki na rynku 

pracy spowodowały, że Emitent napotkał znaczące trudności w pozyskiwaniu 

niezbędnej wykwalifikowanej kadry pracowniczej niezbędnej do realizacji prac 

budowlanych. Natomiast w zakresie prowadzonej przez Emitenta działalności w 

branży odnawialnych źródeł energii elektrycznej zmieniające się otoczenie prawne na 

terenie Polski uniemożliwiają Spółce podjęcie ekonomicznie uzasadnionych działań 

w tym segmencie mimo szeregu zaawansowanych prac przygotowawczych 

Emitenta. 

 

Mając na uwadze powyższe Zarząd RESBUD SE w Płocku informuje, że w ramach 

przyjętego programu naprawczego mającego również na celu zwiększenie wartości 

akcji notowanych na rynku regulowanym GPW S.A. w Warszawie a więc usunięcia 

przesłanek umieszczenia Spółki na Liście Alertów GPW, postanowił o: 

1) zaktualizowaniu strategii rozwoju Spółki, 

2) przyjęciu przez Spółkę formy prawnej Spółki Europejskiej oraz przeniesieniu 

statutowej siedziby Spółki do Estonii,  

 



W pierwszej kolejności Zarząd Spółki wyjaśnia, że w ramach działań mających na 

celu poprawę sytuacji Spółki oraz usunięcie przyczyn kwalifikacji Spółki do Listy 

Alertów w dniu 25.06.2018r. podjął strategiczną decyzję o aktualizacji strategii 

rozwoju Spółki. Spółka w ramach zaktualizowanej strategii rozwoju obok 

dotychczasowej działalności zamierza również rozwijać działalność w branży 

finansowej polegającą na udzielaniu pożyczek pieniężnym wybranym podmiotom.  

 

W drugiej kolejności Zarząd RESBUD SE zwraca uwagę, że w ramach podjętych 

działań mających na celu poprawę ogólnej kondycji Spółki podjął już szereg działań, 

które w ocenie Zarządu będą w efekcie prowadziły do usunięcia przyczyn niskiej 

wartości notowanych na GPW S.A. akcji Spółki. W szczególności na skutek 

zainicjowanej Planem Połączenia z dnia 30.11.2017r. procedury w dniu 21.02.2018r. 

Spółka przyjęła formę prawną Spółki Europejskiej a w dniu 19.03.2018r. Spółka 

przyjęła Plan Przeniesienia Statutowej siedziby do Estonii, która to procedura na 

chwilę obecną pozostaje w toku.  

Zarząd jak już w Sprawozdaniu stanowiącym załącznik do Planu Przeniesienia 

statutowej siedziby Spółki z dnia 19.03.2018r., które to  dokumenty zostały 

opublikowane raportem bieżącym nr 11/2018 z dnia 19.03.2018r. wskazuje, że w 

jego ocenie: 

Przeniesienie siedziby Spółki do Estonii pozwoli na większą synergię działalności 

gospodarczej Spółki oraz otworzy Spółce szerszy dostęp do rynków wszystkich 

krajów Unii Europejskiej. 

W opinii Emitenta Estonia jest krajem który pozwala prowadzić działalność 

gospodarczą na szeroką skalę w sposób elastyczny w całej Unii Europejskiej z 

wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań przewidzianych przez prawo Estonii. 

Dzięki przeniesieniu miejsca działalności do Estonii Spółka będzie mogła między 

innymi w pełni wykorzystywać nowoczesne formy zawierania umów na odległość, a 

sprawny aparat sądowy pozwoli na ewentualne ich skuteczne egzekwowanie. 

 

Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki jest zdania, że podjęte przez Spółkę i 

planowane działania przyczynią się do zwiększenia wartości akcji Spółki notowanych 

na rynku regulowanym oraz usunięcia ich z Listy Alertów.  

 
         Prezes Zarządu  

Anna Kajkowska 


