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RESBUD SE posiada aktualnie w swoim portfelu 100% udziałów w Conpol sp. z o.o., 100% udziałów w Uniwersim sp. z o.o. oraz 100% udziałów 
w Energokomplekt OOO (87,8% bezpośrednio i 12,2% pośrednio).

RESBUD SE - BUDUJEMY, BY ŁĄCZYĆ LUDZI

RESBUD SE to nowoczesny, dynamicznie rozwijający się europejski 
holding, działający na rynku budownictwa, energetyki i inżynierii lądowej.  

Spółki wchodzące w skład portfolio inwestycyjnego RESBUD SE 
zajmują się przede wszystkim:

RESBUD SE - struktura operacyjna

Energokomplekt OOO to wykonawca w kontraktach energetyczno-budowlanych oraz kompleksowy operator dostaw sprzętu, 
materiałów, chemii budowlanej oraz specjalistycznych urządzeń dla dużych inwestycji energetycznych, hydrotechnicznych 
oraz infrastrukturalnych.

Conpol sp. z o.o. to wykonawca w zakresie budowy 
obiektów inżynierii lądowej na traktach drogowych 
i kolejowych. Spółka zajmuje się także wznoszeniem 
konstrukcji żelbetowych, robotami budowlanymi 
i pracami w zakresie inżynierii lądowej oraz produkcją 
szerokiej gamy betonów. 

Uniwersim sp. z o.o. to producent mas 
bitumicznych i betonów wysokiej jakości. 
Spółka produkuje mieszanki mineralno-asfaltowe, 
przeznaczone do wykonywania wszystkich warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni, dla dróg kategorii 
ruchu od KR1 do KR7.

26mln EUR

ponad

kapitału zakładowego

2007roku

od

notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych

70 lat
tradycji w przemyśle budowlanym

54 mln EUR
przychodów spółek zależnych w 2020 roku

inżynierią lądową;

robotami budowlanymi;

wznoszeniem konstrukcji żelbetowych;

budową obiektów inżynierii lądowej na traktach drogowych i kolejowych;

produkcją mas bitumicznych i betonów;

dostawą materiałów i sprzętu dla dużych inwestycji infrastrukturalnych, 
w tym urządzeń do budowy oraz modernizacji instalacji energetycznych. 

Holding RESBUD SE – najważniejsze wydarzenia ostatnich miesięcy*

ponad

realizacja projektu budowy obiektów mostowych 
oraz produkcji betonu przy budowie drogi ekspresowej 
S61 Via Baltica, biegnącej z Warszawy do Tallina w Estonii

prace nad zwiększeniem liczby i wartości realizowanych 
kontraktów

Conpol i Uniwersim

*od 1 stycznia do 31sierpnia br.

kontynuacja prac nad realizacją transformacji w nowoczesny, 
dynamicznie rozwijający się holding

finalizacja procesu przejęcia 100% udziałów w spółkach 
Uniwersim Sp. z o.o., Conpol Sp. z o.o. oraz Energokomplekt OOO

zakończenie prywatnej subskrypcji ponad 218 mln nowych 
akcji RESBUD SE

podniesienie kapitału zakładowego RESBUD SE 
do 26 028 229 EUR (wcześniej: 1,991 mln EUR)

nadzór nad rozwojem spółek zależnych

RESBUD SE
kontrakt z firmą „Uralskaja energeticzeskaja 
stroitelnaja kompanija” o wartości około 63,7 mln EUR

kontrakt z firmą АО «Электроуралмонтаж» 
o wartości około 16,4 mln EUR

trzy umowy z „Kompleksnyje projekty w ekologii 
i energetike” OOO, o łącznej wartości około 9,65 mln EUR

trzy umowy z firmą „PT-Инжиниринг” AO 
o łącznej wartości około 3,8 mln EUR

Energokomplekt OOO



Ticker: RES
ISIN: EE3100142985
Liczba akcji: 236 620 263
Free float: 16,48%
Sektor: budownictwo inżynieryjne 
Przynależność do indeksów giełdowych: 
WIG, WIG-Poland, WIG-budownictwo, Investor MS

Siedziba zarządu

Järvevana tee 9-40, 11314 Tallinn, Estonia

TIN / Ariregister: 14617750

VAT: EE102234350

e-mail: resbud@resbud.ee

tel: +372 602 7780

Oddział w Polsce

ul. Zielna 20, 

32-085 Modlniczka

NIP: 1060007584

e-mail: resbud@resbud.ee

tel: +48 12 307 15 99

www.resbud.ee

 

Dane finansowe

Kontakt

Informacje o akcjach

RESBUD SE planuje stać się znaczącym w Europie Środkowo-Wschodniej generalnym wykonawcą kontraktów z zakresu budownictwa, 
inżynierii lądowej i rozwoju sieci energetycznych, realizując kompleksowe projekty infrastrukturalne poprzez podwykonawców, 
wchodzących w skład holdingu – spółki Conpol Sp. z o.o., Uniwersim Sp. z o.o. oraz Energokomplekt OOO.

W przyszłości holding planuje rozszerzenie grupy kapitałowej o kolejne spółki z tej samej branży lub branż pokrewnych.

W kręgu zainteresowań Grupy jest utworzenie działalności związanej z finansowaniem młodych firm i start-upów, dających 
możliwość osiągnięcia zysków z prowadzonej działalności.

Plany na przyszłość

Krzysztof Długosz
Prezes Zarządu

Naszą misją jest zwiększanie wartości spółek wchodzących 
w skład holdingu poprzez nadzór i koordynację ich rozwoju. 
Chcemy generować zyski dla naszych akcjonariuszy, 
jednocześnie tworząc wartość dodaną dla gospodarki,
społeczeństwa i środowiska naturalnego.

Członek Zarządu
Joanna Dyja

Wspierając budowę nowoczesnych obiektów infrastrukturalnych, 
chcemy poprawiać jakość życia - dziś i jutro. Dlatego stale 
rozwijamy nasze doświadczenie i wiedzę, kierując się 
najwyższymi standardami i dobrymi praktykami w branży 
budowlanej.

Nasza misja

Notowania cen akcji RESBUD SE 2H2020 - 1H2021

RESBUD SE zamierza wdrażać innowacyjne rozwiązania w branży, w której działa, dzięki współpracy z prestiżowymi uczelniami 
technicznymi z krajów, w których funkcjonują spółki wchodzące w skład holdingu.
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Spółka Przychody Zysk netto Kapitał 

Energokomplekt OOO 52 244 716 EUR 1 771 286 EUR 7 386 134 EUR

Conpol  Sp. z o.o.      752 638 EUR 26 535 EUR 1 254 615 EUR

Uniwersim Sp. z o.o. 1 146 062 EUR 106 361 EUR 301 757 EUR

RESBUD SE 0 - 347 000 EUR 1 977 000 EUR

2020 rok

Alexey Petrov*

DKW POLSKA OÜ

Olga Petrova**

Siergiej Pietrow

Pozostali

45,20%

18,52%

13,68%
6,12%

16,48%

*z podmiotem zależnym AP Energobau OÜ
**z podmiotem zależnym EU LEX MANAGMENT OSAÜHING

Akcjonariat RESBUD SE

Od 4 lutego 2021 r. RESBUD SE posiada w swoim portfelu 100% udziałów w Uniwersim sp. z o.o., 100% udziałów w Conpol sp. z o.o. oraz 100% udziałów 
w Energokomplekt OOO (87,8% bezpośrednio i 12,2% pośrednio). Powoduje to obowiązek sporządzenia przez spółkę skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

ze wspomnianymi wyżej spółkami, począwszy od 2021 roku.
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