
Annex to Resbud SE Supervisory Board resolutions 2/04/2022 of 28th of April 2022 

 

Supervisory Board report on Resbud SE 2021 interim report  

for period from 1 January 2021 to 30 September 2021. 

 

This report has been prepared by the Supervisory Board of Resbud SE in accordance with the 

§ 350 (2) and § 333 (1) of the Commercial Code and shall be presented to the upcoming 

Extraordinary General Meeting.  

 

1. Approval of interim report.  

 

The Supervisory Board has reviewed the 2021 interim report of Resbud SE for period from 1 

January 2021 to 30 September 2021, prepared by the Management Board and audited by 

KPMG. Supervisory Board approves the interim report of Resbud SE for period from 1 January 

2021 to 30 September 2021, prepared by the Management Board.  

 

2. Organization and management of the activities of the Company. 

 

According to the Commercial Code and the Articles of Association of the Company members 

of the Supervisory Board of Resbud SE are elected by the shareholders meeting. During 

reporting period, the Supervisory Board consisted of 3 members in the following composition: 

Anna Jõemets, Adam Zaremba and Alexey Petrov as the chairman. 

 

Supervisory Board members align their activities in accordance with the Articles of Association 

of the Company, the Corporate Governance Code, the regulations of the Warsaw Stock 

Exchange and the current legislation. The Supervisory Board is responsible for planning and 

managing the activities of Resbud SE and for controlling the activities of the Management 

Board.  

 

Supervisory Board members take an active part in defining long-term objectives of the 

Company, the annual operating plan and approval of the Company’s budget.  

 



According to the Articles of Association, the Supervisory Board also approves the activities 

beyond the scope of everyday business transactions, and reconciles transactions in which the 

Company's management has asked the Supervisory Board’s position. Detailed rules for the 

functioning of the Resbud SE Supervisory Board are defined by the company articles of 

association and the Supervisory Board rules available on the Issuer www.resbud.ee website. 

 

The Management Board and the Supervisory Board hold joint meetings on matters relating to 

the Company's strategy. The Management Board has delivered information about the 

Company's business results and have provided the substantive explanations. The interaction 

between the Management Board and the Supervisory Board has been working smoothly, and 

the Supervisory Board has been able to carry out control over the activities of the Management. 

 

Detailed information according organization and managing the activities of Resbud SE 

Supervisory Board will be included in Corporate Governance Report, prepared as part of the 

Resbud SE Annual Report for 2021.   

 

 

Signatures: 

 

Anna Jõemets - digitall sign. Adam Zaremba – digitall sign. Alexey Petrov – digitall sign. 

 

 

  



Załącznik do uchwał Rady Nadzorczej Resbud SE 2/04/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku 

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny śródrocznego raportu Resbud SE 

za 2021 rok 

obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. 

 

Niniejszy raport został sporządzony przez Radę Nadzorczą Resbud SE zgodnie z § 350 ust. 2 i 

§ 333 (1)Kodeksu handlowego i zostanie przedstawiony najbliższemu Nadzwyczajnemu 

Walnemu Zgromadzeniu.  

 

1. Zatwierdzenie raportu śródrocznego.  

 

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu  raportu okresowego Resbud SE za 2021 rok za okres od 

1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku, przygotowanego przez Zarząd 

i skontrolowanego przez KPMG.  Rada Nadzorcza zatwierdza śródroczny raport Resbud SE za 

okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku, sporządzony przez Zarząd. 

 

2. Sprawy  organizacyjne oraz związane z zarządzaniem działalnością Spółki 

 

Zgodnie z Kodeksem Handlowym oraz Statutem Spółki członków Rady Nadzorczej Resbud 

SE wybiera zgromadzenie wspólników. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza składała 

się z 3 członków w następującym składzie: Anna Jõemets, Adam Zaremba i Alexey Petrov jako 

przewodniczący. 

 

Członkowie Rady Nadzorczej dostosowują swoją działalność do Statutu Spółki, Kodeksu Ładu 

Korporacyjnego, regulaminów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. oraz 

obowiązujących przepisów prawa. Rada Nadzorcza jest odpowiedzialna za planowanie 

i zarządzanie działalnością Resbud SE oraz za kontrolowanie działalności Zarządu.  

 

Członkowie Rady Nadzorczej biorą czynny udział w określaniu długoterminowych celów 

Spółki, rocznym planie operacyjnym oraz zatwierdzaniu budżetu Spółki.  

 



Zgodnie ze Statutem Rada Nadzorcza zatwierdza również czynności wykraczające poza zakres 

codziennych transakcji handlowych oraz uzgadnia transakcje, w których zarząd Spółki zwrócił 

się do Rady Nadzorczej z zapytaniem o stanowisko. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady 

Nadzorczej Resbud SE określa statut spółki oraz regulamin Rady Nadzorczej dostępny na 

stronie internetowej Emitenta www.resbud.ee. 

 

Zarząd i Rada Nadzorcza odbywają wspólne posiedzenia w sprawach związanych ze strategią 

Spółki. Zarząd przekazał informacje o wynikach działalności Spółki oraz udzielił wyjaśnień 

merytorycznych. Interakcja pomiędzy Zarządem a Radą Nadzorczą przebiega sprawnie, a Rada 

Nadzorcza ma możliwość sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i zarządzania działalnością Rady Nadzorczej 

Resbud SE zostaną zawarte w Raporcie Ładu Korporacyjnego, sporządzonym w ramach 

Raportu Rocznego Resbud SE za 2021 rok.  

 

 

 

 

 

Podpisy: 
Anna Jõemets – podpisano cyfrowo.  Adam Zaremba – podpisano cyfrowo.  Alexey Petrov – podpisano cyfrowo. 

 


