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Temat

Nabycie wkładów niepieniężnych na pokrycie akcji w ramach emisji uchwalonej przez Resbud SE w dniu 31 maja 
2019. Acquisition of in-kind contributions to cover shares in the issuance of Resbud SE shares adopted on 31 
may 2019. 
Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

[English version below Polish]

Zarząd Resbud SE z siedzibą rejestrową w Tallinie informuje, że w dniu dzisiejszym zostały zawarte dwie umowy 
przeniesienia udziałów, na podstawie których Resbud SE nabył udziały w  spółce prawa polskiego pod firmą 
Conpol Sp.  o. o. (polski kod rejestrowy 0000398864) z siedzibą w Modlniczce, ul. Zielna 20, 32 – 085 Modlniczka. 
Umowy miały charakter rozporządzający, podstawą ich zawarcia było przyjęcie ofert nabycia akcji w ramach 
prowadzonej emisji przez Resbud SE. 

Resbud SE nabył łącznie 3.091 udziałów w Conpol Sp. z o. o., co stanowi 38,64 % w kapitale zakładowym tej 
spółki.  

Cześć udziałów w ilości 1.291 została nabyta od spółki DKW Polska OÜ (estoński kod rejestrowy 12832349). 
DKW Polska OÜ nie jest powiązana z emitentem.  

Pozostałe  udziały w ilości 1.800 zostały nabyte od Alexey Petrov, który jest pośrednio znaczącym udziałowcem 
Resbud SE za pośrednictwem spółki AP Energobau OÜ z siedzibą w Tallinie. AP Energobau OÜ posiada 
4.290.000 sztuk akcji Resbud SE, co stanowi 33,00 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 
oddania 4.290.000 głosów, stanowiących 33,00 % udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

Emitent informuje również, że wszystkie wkłady pieniężne oraz niepieniężne na pokrycie emisji 5.100.000 nowych 
akcji zostały już wniesione do spółki.  

Niniejszy raport stanowi aktualizację informacji przekazanych w raporcie bieżącym numer 36/2019 z dnia 18 
sierpnia 2019 roku oraz 40/2019  z dnia 1 października 2019 roku. 

[English version]

legal basis – art. 17 MAR

The Management Board of Resbud SE, with registered seat in Tallinn, informs that two transfer agreements have 
been concluded today, on the basis of which Resbud SE has acquired shares in the Polish law company named 
Conpol Sp.  o. o. (Polish registration code 0000398864), seated in Modlniczka, ul. Zielna 20, 32 – 085 Modlniczka. 
The contracts had disposable nature, the basis for their conclusion was the acquisition of shares in the new 
issuance of Resbud SE shares.  

Resbud SE acquired a total of 3.091 shares in Conpol Sp. z o. o., representing 38,64% in the share capital of that 
company.

Part of the shares in the amount of 1.291 was acquired from the Company DKW Polska OÜ  (Estonian registration 
code 12832349). DKW Poland  OÜ  is not related with the issuer.  

The remaining shares in the amount of 1.800 were acquired from Alexey Petrov, who is indirectly a significant 
shareholder of Resbud SE through the company AP Energobau OÜ seated in Tallinn. AP Energobau OÜ owns 
4.290.000 shares of Resbud SE, which constitute 33.00 % of the Company's share capital and entitle to 
4.290.000 votes, constituting 33,00 % of the total number of votes at the General Meeting. 

The issuer also informs, that all monetary and non-monetary contributions to cover the issuance of 5.100.000 new 
shares have been already brought to the company.

This report updates the information provided in the current report number 36/2019 of 18 August 2019 and 40/2019 
of 1 October 2019.
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