
 
 
 
 

RESBUD S.A.  

Raport bieżący z plikiem 36/2017  

Temat:  Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie planowanego połączenia. 

Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 30/2017, 
31/2017 oraz 35/2017 Spółki, niniejszym podaje do wiadomości publicznej swoje stanowisko w 
zakresie planowanego połączenia w drodze przejęcia przez RESBUD S.A. spółki RESBUD1 
Polska Akciová společnost, zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ust. 1 w związku z artykułem 
17 ust. 2 lit a) oraz 18 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w 
sprawie statutu spółki europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 
1).  

W łączeniu wezmą udział: 

1. Spółka przejmująca - RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 
18C, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV 
Gospodarczy pod numerem KRS 0000090954, NIP 8130267303, REGON 690294174, będąca 
spółką publiczną (Dalej: Spółka Przejmująca). 

2. Spółka przejmowana - RESBUD1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie adres: 
Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Republika Czeska wpisana do 
rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, sekcja B pod numerem 
10978, numer identyfikacyjny 06502440. (Dalej: Spółka Przejmowana). 

Na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 30.11.2017r. udostępnionym bezpłatnie 
do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek odpowiednio pod 
adresami RESBUD S.A. - http://www.resbud.pl/ oraz RESBUD1 Polska Akciová společnost - 
http://resbudas.eu a także raportem bieżącym RESBUD S.A. ESPI nr 30/ 2017 w dniu 
30.11.2017r. Dokumenty Połączeniowe są również dostępne do wglądu w siedzibie Spółki przy 
ul. Padlewskiego 18C w Płocku, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00 

Zarząd Spółki pozytywnie ocenia planowane połączenie. Emitent ponownie wyjaśnia, że celem 
połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną jest uzyskanie przez Emitenta statusu i formy 
prawnej Spółki Europejskiej.  

W ocenie Zarządu Spółki przyjęcie w drodze łączenia formy prawnej Spółki Europejskiej otworzy 
Emitentowi łatwiejszy dostęp do rynków wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz zapewni 
należytą rozpoznawalność na terenie całej Unii Europejskiej wśród potencjalnych klientów i 
kontrahentów co znacząco poszerzy potencjalny rynek na którym Emitent będzie mógł prowadzić 
działalność. Nadto Zarząd Emitenta zauważa, że jedną z zalet statusu Spółki Europejskiej jest 
znaczne zwiększenie mobilności podmiotu w ramach państw Unii Europejskiej. 

Zarząd Emitenta przewiduje, że uzyskanie formy prawnej Spółki Europejskiej w perspektywie 
długookresowej przyczyni się do dalszego rozwoju Spółki. 
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