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Treść raportu:

[English version below polish version]

Zarząd Resbud SE z siedzibą w Tallinie w Estonii przekazuje informację na temat sporządzania oraz publikacji 
finansowych raportów kwartalnych w 2019 roku.  

Zgodnie z wcześniejszym informacjami Spółka z dniem 30 listopada 2018 roku przeniosła swoją siedzibę do 
Estonii, o czym poinformowała raportem bieżącym numer 50/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku. 

Skutkiem przeniesienia siedziby do Estonii była zmiana państwa macierzystego w rozumieniu art. 2 dyrektywy 
2004/109/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. (zgodnie ze zmianami dyrektywy 
2013/50/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2013 r.), o czym spółka informowała w 
raporcie bieżącym numer 2/1019 z dnia 24 stycznia 2019 roku. 

Obowiązujące emitenta regulacje od dnia 30 listopada 2018 roku tj. estońska ustawa o rynku papierów 
wartościowych w § 184 10 (1) oraz § 18411 (1) zobowiązują do sporządzenia oraz przekazania raportu 
finansowego rocznego oraz półrocznego. Równocześnie przepisy prawa estońskiego nie zobowiązują Spółki do 
sporządzania raportów w odniesieniu do innych okresów sprawozdawczych w tym do sporządzania raportów 
kwartalnych.

W związku z powyższym, po ponownym wnikliwym przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego, w oparciu o 
znane Zarządowi Spółki analizy prawne, Zarząd Resbud SE podjął decyzję o korekcie informacji o sporządzaniu i 
publikacji przez emitenta raportów finansowych poprzez podanie informacji, iż Spółka nie będzie sporządzała i 
publikowała raportów finansowych kwartalnych w 2019r. 

Zarząd emitenta wskazuje, że informacja dotycząc przekazania finansowych raportów kwartalnych w 2019 roku, 
zawarta w raporcie bieżącym numer 3/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku, jest z powyższych względów nieaktualna. 

  
[English version]

legal basis – other regulations

The Management Board of Resbud SE, registered seat in Tallinn, Estonia, provides information on the 
preparation and publication of quarterly financial reports in 2019.

In accordance with earlier passed information, the Company transferred its headquarters to Estonia from 
November 30, 2018, as reported in Current Report No. 50/2018 of 30 November 2018.

One of the effects of transfer headquarters to Estonia was change of the Home State within the meaning of art. 2 
of Directive 2004/109 / EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 (in line with the 
amendments to Directive 2013/50 / EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013), as 
announced by the company in the Current Report No. 2 / 1019 of 24 January 2019.

The regulations applicable to the Issuer from November 30, 2018, i.e. the Estonian Securities Market Act in § 184 
10 (1) and § 18411 (1) requires to prepare and publish annual and semi-annual financial statements. At the 
same time, binding regulations of Estonian law do not oblige the Company to prepare reports in relation to other 
reporting periods, including the preparation of quarterly reports.

In connection with the above, after thoroughly analyzing the factual and legal status, based on the legal analyzes 
known to the Company's Management Board, Resbud SE decided to correct the information on the issuer's 
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known to the Company's Management Board, Resbud SE decided to correct the information on the issuer's 
preparation and publication of financial reports by providing information that the Company will not prepare and 
publish quarterly financial reports in 2019.

The issuer's Management Board indicates that the information regarding the submission of quarterly financial 
reports in 2019, included in current report No. 3/2019 dated January 24, 2019, is out of date for the above reasons.
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