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Szanowni Państwo, Akcjonariusze, Klienci i Partnerzy Biznesowi 
 
 
 
 W imieniu Zarządu RESBUD S.A. przekazuję Państwu Raport Roczny Spółki RESBUD S.A., stanowiący 
podsumowanie roku 2014. 
 
 
Za nami kolejny rok, był to kolejny trudny rok, biorąc pod uwagę całokształt sytuacji na rynku, również dla 
RESBUD S.A. Przeprowadzona została głęboka restrukturyzacja obejmująca swoim zasięgiem w zasadzie 
wszystkie zakresy jej działalności. Dokonano ostatecznego rozliczenia większości wcześniej zrealizowanych 
kontraktów. Poczynione kroki, w sposób znaczący zredukowały stałe koszty prowadzonej działalności.  
 
Niestety Spółka nadal ponosi współodpowiedzialność za kontrakty które realizowane były w ramach zawiązanych 
konsorcjów co bezpośrednio przekłada się na koszty jakie zmuszona jest pokrywać , a które w bezpośredni 
sposób przekładają się na obciążenie wyniku finansowego Spółki . 
 
 Działania jakie podejmuje Zarząd w kierunku ograniczenia negatywnych skutków realizowanych w poprzednich 
okresach umów  powinny przynieść pożądany skutek  i spełnić oczekiwania Akcjonariuszy oraz dać satysfakcję 
naszym Partnerom. 
 
W imieniu Zarządu Resbud  S.A. dziękuję  Akcjonariuszom za zaufanie, członkom Rady Nadzorczej za wsparcie 
w działaniach Zarządu oraz wszystkim współpracownikom  za  wsparcie w  realizacji  bardzo trudnych zadań. 
 
 
 
 
Z wyrazami szacunku 
 
Prezes Zarządu 
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Niniejsze Sprawozdanie z działalności RESBUD S.A. zostało sporządzone zgodnie Rozporządzeniem Ministra 
Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych z dnia 19.02.2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33, poz. 259). 
 
1. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego. 
 
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zostały szczegółowo 
przedstawione we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego, będącego załącznikiem do raportu za  2014 r.  
 
2. Podstawowe wielkości ekonomiczno – finansowe, ujawnione w rocznym sprawozdaniu finansowym. 
 

Analiza wskaźnikowa. 
 

Lp. Rodzaj wskaźnika 
RESBUD S.A. 

 2014 r. 2013 I półrocze 2014 r. 

I Charakterystyka ogólna    

1. Przychody netto (w tys. zł) 337 363 187 

2. Koszty działalności operacyjnej (w tys. zł) 892 258 45 

II Wskaźniki rentowności    

1. Rentowność netto 80,71 3,89 29,07 

2. Rentowność kapitałów własnych 3,37 0,18 0,41 

3. Rentowność aktywów 2,03 0,12 0,29 

III Wskaźniki płynności    

1. Płynność zwykła (I) 2,88 2,79 5,37 

2. Płynność podwyższona (II) 2,87 2,78 5,35 

3. Płynność wysoka (III) 2,74 2,35 5,34 

4. Wskaźniki pokrycia zobowiązań należnościami 0,47 0,87 0,99 

IV Wskaźniki zadłużenia    

1. 
Wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu 
aktywów 

60,27% 64,69% 69,39% 

2. Udział zobowiązań długoterminowych w pasywach 10,80% 6,09% 14,36% 

3. Współczynnik długu 39.73% 35,31% 31% 

 
W  2014 r. Spółka zanotowała niewielki spadek  przychodów ze sprzedaży w porównaniu do  2013 r  Spółka 
zanotowała zysk z działalności  w wysokości 2660 tys. zł,  z działalności operacyjnej strata ukształtowała się na 
poziomie 1079 tys. zł. Aktualna sytuacja jest efektem zmian zachodzących w Spółce, które mają na celu zmianę 
głównego profilu działalności Spółki. W związku z tym  ograniczona została działalność budowlana . Wskaźniki 
płynności w  2014 r. zanotowały wzrost w porównaniu do wyników za 2013 r.  
 
 
 
Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej – w tys. Zł 
 

AKTYWA                          (w tys zł) 
stan na 
2014-12-31 

stan na 
2013-12-31 

AKTYWA TRWAŁE 2 242  2 220  

Rzeczowe aktywa trwałe 12  17  

Wartości niematerialne 29  36  

Wartość firmy 0  0  

Prawo wieczystego użytkowania gruntu 0  0  

Nieruchomości inwestycyjne 2 018  2 051  
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Należności długoterminowe 7  0  

Inwestycje długoterminowe 0  0  

Aktywa z tytułu podatku dochodowego i inne 176  116  

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 

AKTYWA OBROTOWE 11 137  9 827  

Zapasy 33  35  

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 507  1 531  

Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 108  22  

Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych 0  0  

Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 820  7 980  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 630  215  

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 39  44  

AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY 0  0  

SUMA AKTYWÓW 13 379  12 047  

 
 

PASYWA                (w tys. zł) 
stan na 
2014-12-31 

stan na 
2013-12-31 

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 8 064 7 793 

Kapitał podstawowy 4 256 4 256 

Kapitał (fundusz) zapasowy 152 153 

Kapitał z aktualizacji wyceny 1 815 1 815 

Niepodzielony wynik lat ubiegłych 1 569 158 

Zysk(strata)netto 272 1 411 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 1 445 734 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 981 654 

Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 0 80 

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 464 0 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 3 870 3 520 

Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 0 0 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 506 307 

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 2 056 1 236 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania  1 071 1 769 

z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 8 13 

Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych 0 0 

Zaliczki otrzymane 0 0 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 7 14 

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 222 181 
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Rozliczenia międzyokresowe 0 0 

SUMA PASYWÓW 13 379 12 047 

Wartość księgowa  8 064 7 793 

Liczba akcji 9 898 000 2 474 500 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,81 3,15 

Rozwodniona liczba akcji 10 080 000 2 520 000 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 0,80 3,09 

 
 
Analiza struktury bilansu prowadzi do następujących wniosków: 
 zaobserwowano wzrost sumy bilansowej, 
 kapitały Spółki ukształtowały się na poziomie wyższym niż w 2013 roku ,  

 
3. Informacje o podstawowych produktach i usługach wraz z ich określeniem wartościowym i 

ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów  
i usług (jeżeli są istotne) albo ich grup w sprzedaży emitenta ogółem, a także zmianach w tym 
zakresie w danym roku obrotowym. 

 
 RESBUD S.A. w  br. przychody  osiągała m.in. z tytułu wynajmu budynku biurowego .Spółka posiada środki 
zainwestowane przejściowo w aktywa finansowe , przygotowując się do prowadzenia działalności w branży 
energii odnawialnej.  
 
4. Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe  

i zagraniczne, oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji,  
w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców  
i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10% 
przychodów ze sprzedaży ogółem - nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub 
zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z emitentem. 

 
W   2014 r. działalność RESBUD S.A. koncentrowała się na krajowym rynku . 
 
5. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta, w tym znanych emitentowi 

umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy 
lub kooperacji. 

 
Zarząd prezentuje poniżej zestawienie zawartych w  2014 r. umów znaczących dla RESBUD S.A, o których 
informowano w raportach bieżących:  
 
Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie 
 
Zarząd spółki RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 07.01.2014r. do siedziby spółki wpłynęły 
zawiadomienia czterech członków Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 07.01.2014r. złożone w trybie art. 160 ust. 1 
Ustawy o obrocie – o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 
ustawy o obrocie, z członkami Rady Nadzorczej Emitenta.  
 
Czterej członkowie Rady Nadzorczej złożyli zawiadomienia o dokonanych przez podmiot blisko związany z 
członkami Rady Nadzorczej w dniach od 30.12.2013r. do dnia 7.01.2014 r. na rynku regulowanym GPW S.A. 
transakcjach na akcjach Emitenta . 
 
Zgodnie z treścią otrzymanych przez Emitenta zawiadomień podmiot blisko związany z Członkami Rady 
Nadzorczej Emitenta dokonał nabycia w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym akcji Emitenta 
w dniach:  
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Data Transakcji Wolumen Cena 
30.12.2013 r - 1307 akcji 5,87 zł  
2.01.2014 r. 10844 akcji 6,20 zł 
3.01.2014 r. 11379 akcji 4,94 zł 
7.01.2014 r. 3224 akcji 5,03 zł 
Oraz zbycia w dniu 30.12.2013 r.- 8692 akcji po cenie 5,87 zł za akcję . 
 
 
Informacja przekazana raportem bieżącym Nr 2/2014 z 07.01.2014 r 
 
 
Nabycie akcji Emitenta przez Damf Invest S.A,  
 
Damf Invest S.A jako akcjonariusz spółki RESBUD S.A. w Płocku  zawiadomił o: 
 bezpośrednim  zwiększeniu  udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu RESBUD S.A. w Płocku wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000090954 (dalej: RESBUD lub Spółka) 
Zawiadamiająca informuje, iż wobec dokonania w dniach 20 -30.grudnia  2013 r. oraz w dniach 02-07 stycznia 
2014r transakcji nabycia akcji Spółki w ramach obrotu na rynku regulowanym nabyła 44.826  akcji, która to ilość 
stanowi  1.81% udziału  w  kapitale  zakładowym  Spółki  oraz  uprawnia  do  oddania  44.826 głosów  
stanowiących  1.81,% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
Zawiadamiająca informuje, że przed transakcjami, o których mowa powyżej  łącznie pośrednio i bezpośrednio 
posiadała 1.638.000 akcji Spółki, która to ilość stanowiła 66,19 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 
uprawniała do oddania 1.638.000 głosów stanowiących 66,19 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki, z czego 
bezpośrednio: 1.074.000 akcji Spółki, która to ilość stanowi 43,40 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 
uprawnia do oddania 1.074.000 głosów stanowiących 43,40 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki. 
oraz pośrednio przez: 
1) FON S.A. w Płocku – 200.000 akcji Spółki, która to ilość stanowi 8,08 % udziału w kapitale zakładowym 
Spółki oraz uprawniał do oddania 200.000 głosów stanowiących 8,08 % udziału w ogólnej liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
2) Atlantis S.A w Płocku –  364.000 akcji Spółki, która to ilość stanowiła 14,71 % udziału w kapitale 
zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 364.000 głosów stanowiących 14,71 % udziału w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
Wobec powyższego Zawiadamiająca informuje, że aktualnie łącznie pośrednio i bezpośrednio posiada 1.682.826 
akcji Spółki, która to ilość stanowi 68,01 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 
1.682.826. głosów stanowiących 68,01 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 
czego 
bezpośrednio: 1.118.826 akcji Spółki, która to ilość stanowi 45,21 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 
uprawnia do oddania 1.118.826 głosów stanowiących 45,21 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki. 
oraz pośrednio przez: 
FON S.A. w Płocku – 200.000 akcji Spółki, która to ilość stanowi 8,08 % udziału w kapitale zakładowym Spółki 
oraz uprawniał do oddania 200.000 głosów stanowiących 8,08 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki. 
Atlantis S.A w Płocku –  364.000 akcji Spółki, która to ilość stanowiła 14,72 % udziału w kapitale zakładowym 
Spółki oraz uprawniała do oddania 364.000 głosów stanowiących 14,72 % udziału w ogólnej liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego i pośredniego 
zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce. 
Ponadto Zawiadamiająca informuje, że żadne podmioty od niej zależne poza ATLANTIS S.A. oraz FON S.A. nie 
posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których 
przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 
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Informacja przekazana raportem bieżącym Nr 3/2014 z 07.01.2014 r, 
 
 
Nabycie akcji Emitenta 
 
Zarząd spółki RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 15.01.2014r. do siedziby spółki wpłynęło 
zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji 
nabycia przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 
ustawy o obrocie łącznie 9637 akcji Emitenta. 
Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia podmiot blisko związany z Członkiem Rady 
Nadzorczej Emitenta dokonał nabycia w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym akcji Emitenta 
w dniach:  
 
Data Transakcji Wolumen Cena 
09.01.2014 r - 1632 akcji 5,66 zł  
10.01.2014 r. 1006 akcji 4,20 zł 
13.01.2014 r. 4283 akcji 4,87 zł 
14.01.2014 r. 2716 akcji 5,97 zł 
 
Informacja przekazana raportem bieżącym Nr 8/2014,9/2014,10/2014,11/2014  z 15.01.2014 r, 
 
 
Nabycie akcji Emitenta. Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie. 
 
 
Damf Invest S.A jako akcjonariusz spółki RESBUD S.A. w Płocku, zawiadomił o: bezpośrednim  zwiększeniu  
udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu RESBUD S.A. w Płocku 
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000090954 (dalej: RESBUD lub Spółka) 
Zawiadamiająca informuje, iż dokonała zwiększenia udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów 
na Walnym Zgromadzeniu RESBUD S.A.  o 13.578  akcji w wyniku  dokonania w dniach 21-27  stycznia 2014r 
transakcji na akcjach Spółki w ramach obrotu na rynku regulowanym, która to ilość stanowi  0.55% udziału  w  
kapitale  zakładowym  Spółki  oraz  uprawnia  do  oddania 13.578  głosów  stanowiących  0.55,% udziału w 
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
 
Zawiadamiająca informuje, że przed transakcjami, o których mowa powyżej łącznie pośrednio i bezpośrednio 
posiadała 1.692.463 akcji Spółki, która to ilość stanowiła 68,40 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 
uprawniała do oddania 1.692.463. głosów stanowiących 68,40 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki, z czego 
bezpośrednio: 1.128.463 akcji Spółki, która to ilość stanowi 45,60 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 
uprawnia do oddania 1.128.463 głosów stanowiących 45,60 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki. 
oraz pośrednio przez: 
1) FON S.A. w Płocku – 200.000 akcji Spółki, która to ilość stanowi 8,08 % udziału w kapitale zakładowym 
Spółki oraz uprawniał do oddania 200.000 głosów stanowiących 8,08 % udziału w ogólnej liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
2) Atlantis S.A w Płocku –  364.000 akcji Spółki, która to ilość stanowiła 14,71 % udziału w kapitale 
zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 364.000 głosów stanowiących 14,71 % udziału w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
Wobec powyższego Zawiadamiająca informuje, że aktualnie łącznie pośrednio i bezpośrednio posiada 1.706.041 
akcji Spółki, która to ilość stanowi 68,94 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 
1.706.041 . głosów stanowiących 68,94 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 
czego 
bezpośrednio: 1.142.041 akcji Spółki, która to ilość stanowi 46.15 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 
uprawnia do oddania 1.142.041 głosów stanowiących 46,15 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki. 
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oraz pośrednio przez: 
1) FON S.A. w Płocku – 200.000 akcji Spółki, która to ilość stanowi 8,08 % udziału w kapitale zakładowym 
Spółki oraz uprawniał do oddania 200.000 głosów stanowiących 8,08 % udziału w ogólnej liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
2) Atlantis S.A w Płocku –  364.000 akcji Spółki, która to ilość stanowiła 14,71 % udziału w kapitale 
zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 364.000 głosów stanowiących 14,71 % udziału w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego i pośredniego 
zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce. 
Ponadto Zawiadamiająca informuje, że żadne podmioty od niej zależne poza ATLANTIS S.A. oraz FON S.A. nie 
posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których 
przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 
 
Informacja przekazana raportem bieżącym Nr 11/2014 z 27.01.2014 r, 
 
 
Porozumienie do Umowy pożyczki z dnia 08.08.2012 r. 
 
Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 24.02.2014r. zawarł porozumienie w 
sprawie spłaty zadłużenia wynikającego z Umowy Pożyczki z dnia 08.08.2012r. Emitent o zawarciu 
przedmiotowej Umowy pożyczki informował raportem bieżącym nr 34/2012 z dnia 31.08.2012r. natomiast 
raportem nr 15/2013 z dnia 28.02.2013r. Emitent informował o zawarciu aneksu do tej umowy. 
 
Emitent informuje, że na mocy porozumienia z dnia 24.02.2014r. zawartego ze spółką Atlantis S.A. w Płocku – 
nabywcą wierzytelności wynikających z umowy pożyczki z dnia 08.08.2012r. uzgodnił warunki spłaty zadłużenia 
Spółki wynikającego z tej umowy.  
Zgodnie z treścią porozumienia o którym mowa powyżej Emitent zobowiązał się do uregulowania całego 
zadłużenia wynikającego z przedmiotowej umowy pożyczki do dnia 31.03.2015r.  
 
Emitent informuje, że porozumienie nie zostało zawarte z zastrzeżeniem warunku lub terminu. 
Emitent informuje, że kryterium uznania porozumienia z dnia 24.02.2014r. za znaczące jest jego wartość 
przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta. 
 
Informacja przekazana raportem bieżącym Nr 21/2014 z 24.02.2014 r, 
 
 
 
Nabycie akcji Emitenta. Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie. 
 
 
Zarząd spółki RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 31.03.2014r. do siedziby spółki wpłynęło 
zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcji 
nabycia przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 
ustawy o obrocie łącznie 3317 akcji Emitenta. 
Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia podmiot blisko związany z Członkiem Rady 
Nadzorczej Emitenta dokonał nabycia w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym akcji Emitenta 
w dniu:  
 
Data Transakcji Wolumen Cena 
12.03.2014 r. – 1311 akcji 8,47 zł 
14.03.2014 r.- 152 akcje 8,07 zł  
31.03.2014 r.- 1854 akcje 9,17 zł  
Łączna liczba nabytych akcji wynosi 3.317 akcji w cenie średniej 8,84zł za akcję. 
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Informacja przekazana raportem bieżącym Nr 24/2014 ,25/2014 ,26/2014 ,27/2014 z 31.03.2014 r, 
 
 
Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Emitenta. 
 
 
Zarząd Resbud S.A. z siedzibą w Płocku poinformował, że w dniu 14.05.2014r. do siedziby spółki wpłynęło 
zawiadomienie spółki IFEA Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Płocku z dnia 14.05.2014r.dotyczące 
pośredniego nabycia akcji Emitenta. 
Zawiadamiająca poinformowała, że wobec uzyskania w dniu 08.05.2014r. statusu podmiotu dominującego wobec 
spółki DAMF Invest S.A. oraz wobec spółki Resbud S.A. w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy o ofercie pośrednio 
nabyła posiadane przez wyżej wymienione podmioty akcje Resbud S.A. w Płocku (KRS 000090954) w ilości      
1. 709.358 która to ilość stanowi 69,08 % udziału w kapitale zakładowym RESBUD S.A. oraz uprawnia do 
oddania 1. 709.358 głosów stanowiących 69,08 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Resbud S.A. 
Zawiadamiająca poinformowała, że przed pośrednim nabyciem akcji o którym mowa powyżej nie posiadała 
żadnych akcji Emitenta.  
Zawiadamiająca poinformowała, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza pośredniego zwiększenia lub 
zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółkach w których pośrednio nabyła akcje w związku z uzyskaniem 
statutu podmiotu dominującego wobec spółki DAMF Invest S.A. 
Ponadto Zawiadamiająca poinformowała, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Emitenta oraz, że 
Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie 
uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 
 
Informacja przekazana raportem bieżącym Nr 28/2014 
 
 
Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz 
pierwsze półrocze 2014 roku. 
 
 
Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku poinformował, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 
29.05. 2014r. wybrała podmiot GROUND FROST EUROIN AUDYT Sp. z o.o. w Warszawie , jako podmiot, który 
przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki obejmującego okres roku 2014 oraz pierwszego 
półrocza roku 2014. 
 
GROUND FROST EUROIN AUDYT Sp. z o.o. ma swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Targowej 20A oraz 
wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową 
Izbę Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 11769. 
 
Emitent nie korzystał z usług wybranego podmiotu w przeszłości. 
Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas wykonania jej przedmiotu. 
 
Informacja przekazana raportem bieżącym Nr 30/2014 
 
 
Zawiadomienie Akcjonariusza. 
 
Zarząd Resbud S.A. z siedzibą w Płocku poinformował, że w dniu 13.08.2014r. do siedziby spółki wpłynęło 
zawiadomienie spółki IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku z dnia 13.08.2014r.dotyczące pośredniego zbycia akcji 
Emitenta wobec utraty statusu podmiotu dominującego wobec spółki Damf Invest S.A. 
 
Zawiadamiająca informuje w nim , że wobec utraty w dniu 13.08.2014r. statusu podmiotu dominującego wobec 
spółki DAMF Invest S.A. w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy o ofercie pośrednio zbyła posiadane bezpośrednio i 
pośrednio przez wyżej wymieniony podmiot akcje Resbud S.A. w Płocku (KRS 0000090954) w ilości 1.710.512 
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która to ilość stanowi 69,13 % udziału w kapitale zakładowym Resbud S.A. oraz uprawnia do oddania 1.710.512 
głosów stanowiących 69,13 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Resbud S.A. 
 
Zawiadamiająca informuje w nim , że przed pośrednim zbyciem akcji o którym mowa powyżej nie posiadała 
bezpośrednio żadnych akcji Emitenta.  
 
Zawiadamiająca informuje, że aktualnie pośrednio i bezpośrednio nie posiada akcji Emitenta. 
Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza pośredniego zwiększenia lub 
zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce w której pośrednio zbyła akcje w związku z utratą statusu 
podmiotu dominującego wobec spółki DAMF Invest S.A. 
 
Ponadto Zawiadamiająca informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Emitenta oraz, że 
Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie 
uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 
 
 
Informacja przekazana raportem bieżącym Nr 34/2014 
 
 
Ujawnienie stanu posiadania akcji Emitenta. 
 
Zarząd Resbud S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.08.2014r do siedziby spółki wpłynęło 
zawiadomienie spółki Damf Invest S.A.. z siedzibą w Płocku z dnia 13.08.2014r dotyczące ujawnienia stanu 
posiadania akcji Emitenta. 
 
Zawiadamiająca poinformowała w nim , że aktualnie łącznie pośrednio i bezpośrednio posiada 1.710.512 akcji 
Spółki, która to ilość stanowi 69.13 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 1.710.512  
głosów stanowiących 69.13 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z czego 
bezpośrednio: 1.146.512 akcji Spółki, która to ilość stanowi 46.33 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 
uprawnia do oddania 1.146.512 głosów stanowiących 46,33 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki oraz pośrednio przez: 
1) FON S.A. w Płocku – 200.000 akcji Spółki, która to ilość stanowi 8,08 % udziału w kapitale zakładowym 
Spółki oraz uprawniał do oddania 200.000 głosów stanowiących 8,08 % udziału w ogólnej liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
2)  Atlantis S.A w Płocku –  364.000 akcji Spółki, która to ilość stanowiła 14,71 % udziału w kapitale 
zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 364.000 głosów stanowiących 14,71 % udziału w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego i pośredniego 
zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce. 
Ponadto Zawiadamiająca informuje, że żadne podmioty od niej zależne poza ATLANTIS S.A. oraz FON S.A. nie 
posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których 
przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 
 
 
Informacja przekazana raportem bieżącym Nr 35/2014 
 
 
Ujawnienie pośredniego stanu posiadania akcji Emitenta. 
 
 
Zarząd Resbud S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 14.08.2014r do siedziby spółki wpłynęło 
zawiadomienie Pana Mariusza  Patrowicza z dnia 14.08.2014r dotyczące ujawnienia pośredniego stanu 
posiadania akcji Emitenta. 
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Zawiadamiający poinformował w nim , że aktualnie łącznie pośrednio poprzez Damf Invest S.A  posiada 
1.710.512 akcji Spółki, która to ilość stanowi 69.13 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 
oddania 1.710.512 . głosów stanowiących 69.13 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki, z czego 
 1) Damf Invest S.A -1.146.512 akcji Spółki, która to ilość stanowi 46.33 % udziału w kapitale zakładowym Spółki 
oraz uprawnia do oddania 1.146.512 głosów stanowiących 46,33 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki 
 2) FON S.A. w Płocku – 200.000 akcji Spółki, która to ilość stanowi 8,08 % udziału w kapitale zakładowym 
Spółki oraz uprawniał do oddania 200.000 głosów stanowiących 8,08 % udziału w ogólnej liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
3)  Atlantis S.A w Płocku –  364.000 akcji Spółki, która to ilość stanowiła 14,71 % udziału w kapitale 
zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 364.000 głosów stanowiących 14,71 % udziału w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
 
Zawiadamiający poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego i pośredniego 
zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce. 
 
Informacja przekazana raportem bieżącym Nr 36/2014 
 
 
Ujawnienie pośredniego stanu posiadania akcji Emitenta. 
 
 
Zarząd Resbud S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 18.08.2014r do siedziby spółki wpłynęło 
zawiadomienie Pana Damiana Patrowicza z dnia 18.08.2014r dotyczące ujawnienia pośredniego stanu 
posiadania akcji Emitenta. 
 
Zawiadamiający poinformował w nim , że aktualnie łącznie pośrednio poprzez Damf Invest S.A  posiada 
1.710.512 akcji Spółki, która to ilość stanowi 69.13 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 
oddania 1.710.512 . głosów stanowiących 69.13 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki, z czego 
 1) Damf Invest S.A -1.146.512 akcji Spółki, która to ilość stanowi 46.33 % udziału w kapitale zakładowym Spółki 
oraz uprawnia do oddania 1.146.512 głosów stanowiących 46,33 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki 
 2) FON S.A. w Płocku – 200.000 akcji Spółki, która to ilość stanowi 8,08 % udziału w kapitale zakładowym 
Spółki oraz uprawniał do oddania 200.000 głosów stanowiących 8,08 % udziału w ogólnej liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
3)  Atlantis S.A w Płocku –  364.000 akcji Spółki, która to ilość stanowiła 14,71 % udziału w kapitale 
zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 364.000 głosów stanowiących 14,71 % udziału w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
 
Zawiadamiający poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego i pośredniego 
zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce. 
 
Informacja przekazana raportem bieżącym Nr 37/2014 
 
Nabycie akcji Emitenta 
 
Zarząd spółki RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku poinformował, że w dniu 01.09.2014r. do siedziby spółki 
wpłynęło zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie , o 
transakcji nabycia przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 
ust. 2 ustawy o obrocie łącznie 4.890 akcji Emitenta. 
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Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia podmiot blisko związany z Członkiem Rady 
Nadzorczej Emitenta dokonał nabycia w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym akcji Emitenta 
w dniu: Data Transakcji Wolumen Cena 
29.08.2014 r. - 4053 akcje 9,34 zł 
01.09.2014 r.- 837 akcji 9,65 zł  
Łączna liczba nabytych akcji wynosi 4.890 akcji w cenie średniej 9,39 zł za akcję. 
 
Informacja przekazana raportem bieżącym Nr 40/2014,41/2014, 42/2014 
 
 
Nabycie akcji Emitenta. 
 
Zarząd spółki RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku poinformował , że w dniu 03.09.2014r. do siedziby spółki 
wpłynęło zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie , o 
transakcji nabycia przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 
ust. 2 ustawy o obrocie łącznie 6.389 akcji Emitenta. 
 
Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia podmiot blisko związany z Członkiem Rady 
Nadzorczej Emitenta dokonał nabycia w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym akcji Emitenta 
w dniu: Data Transakcji Wolumen Cena 
02.09.2014 r. - 482 akcje 9,65 zł 
03.09.2014 r.- 5907 akcji 10,50 zł  
Łączna liczba nabytych akcji wynosi 6389 akcji w cenie średniej 10,44 zł za akcję. 
 
Informacja przekazana raportem bieżącym Nr 43/2014,44/2014, 45/2014 
 
 
Podział akcji -rejestracja zmian w Statucie Spółki i nowa treść statutu. 
 
Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 10 września 2014r. na podstawie odpisu 
aktualnego Spółki pobranego ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości powziął informację o rejestracji 
w dniu 9 września 2014r. zmian Statutu Spółki w rejestrze KRS Spółki.  
 
Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie w dniu 9 września 2014r. 
dokonał rejestracji zmian Statutu wynikających z treści uchwał nr 3 oraz nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Emitenta z dnia 25 sierpnia 2014r opublikowanych raportem bieżącym nr 39/2014 z dnia 
25.09.2014r. 
 
Emitent informuje, że na mocy uchwały nr 3 NWZ z dnia 25 sierpnia 2014r. dokonana została zmiana treści 
Statutu Spółki w zakresie obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki z dotychczasowej 1,72 zł 
(jeden złoty siedemdziesiąt dwa grosze) do wartości 0,43 zł (czterdzieści trzy grosze) każda, przy jednoczesnym 
proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowej liczby akcji 2.474.500 (dwa miliony czterysta 
siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset) do 9.898.000 (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) 
akcji. Zmianie nie uległa wysokość kapitału zakładowego Spółki, która nada wynosi 4.256.140 (słownie: cztery 
miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści). 
Uchwałą nr 4 NWZ z dnia 25 sierpnia 2014r. zmieniona została treść Artykułu 9a ust. 2 Spółki poprzez 
dostosowanie jego zapisów do zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki. 
Poniżej Emitent przekazuje treść zmienionych postanowieniem z dnia 09.09.2014r. zapisów Statutu Spółki  
 
- Zmieniono treść Artykułu 9 pkt. 9.1 Statutu Spółki w zakresie zmiany wartości nominalnej oraz ilości akcji Spółki, 
który to przepis aktualnie brzmi: 
"9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.256.140 (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto 
czterdzieści) złotych i dzieli się na 9.898.000 (słownie: dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem 
tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,43 zł. (słownie: czterdziestu trzech groszy) każda akcja, to jest na: 
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1)    3.360.000 (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 
nominalnej 0,43 zł. (słownie: czterdziestu trzech groszy) oraz 
2)     6.538.000 (słownie: sześć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o 
wartości nominalnej 0,43 zł. (słownie: czterdziestu trzech groszy)" 
 
- Zmieniono treść Artykułu 9a. ust. 2 Statutu Spółki który aktualnie brzmi: 
"2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na 
okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,43 złotych (czterdzieści trzy grosze) każda akcja, w liczbie nie większej 
niż 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy)." 
 
Informacja przekazana raportem bieżącym Nr 46/2014 
 
 
Uchwała KDPW w sprawie podziału akcji spółki (split) 
 
Zarząd spółki Resbud S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że na wniosek Emitenta w dniu 22.09.2014 r. Zarząd 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie podjął uchwałę nr 811/14 w sprawie 
wyznaczenia dnia podziału (wymiany) notowanych na rynku regulowanym akcji Spółki .  
 
Na mocy Uchwały nr 811/14 Zarząd KDPW w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki , wyznaczył 
dzień 25 września 2014 r., jako dzień podziału notowanych na rynku regulowanym 2.474.500 (dwa miliony 
czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji Spółki o wartości 1,72 zł (jeden złoty siedemdziesiąt dwa 
grosze) każda , na 9.898.000 (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji Spółki o nowej 
wartości nominalnej 0,43 zł (czterdzieści trzy grosze) każda. 
 
Zarząd Emitenta wyjaśnia, że uchwała Zarządu KDPW S.A. została podjęta na wniosek Emitenta w związku z 
uchwalonym zmniejszeniem wartości nominalnej akcji (split) przy jednoczesnym zwiększeniu ich ilości przez 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki z dnia 25.08.2014 r. dokonane uchwałą nr 3. Treść uchwały NWZ 
Emitenta została podana do publicznej wiadomości przez Emitenta raportem bieżącym 39/2014 z dnia 
25.08.2014r. Rejestracja zmian Statutu spółki w związku z podziałem akcji nastąpiła w dniu 09.09.2014 r. o czym 
Emitent informował raportem bieżącym nr 46/2014 z dnia 10.09.2014 r. 
 
 
Informacja przekazana raportem bieżącym Nr 47/2014 
 
 
Nabycie akcji Emitenta. 
 
Zarząd spółki RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 30.09.2014r. do siedziby spółki wpłynęły 
zawiadomienia trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie , o 
transakcji nabycia przez podmiot blisko związany z członkami Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 
ust. 2 ustawy o obrocie łącznie 25.137 akcji Emitenta. 
 
Zgodnie z treścią otrzymanych przez Emitenta zawiadomień podmiot blisko związany z Członkami Rady 
Nadzorczej Emitenta dokonał nabycia w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym akcji Emitenta 
w dniu: Data Transakcji Wolumen Cena 
30.09.2014 r. - 25.137 akcji 2,27 zł 
Łączna liczba nabytych akcji wynosi 25.137 akcji w cenie średniej 2,27 zł za akcję. 
 
 
Informacja przekazana raportem bieżącym Nr 48/2014 
 
 
Nabycie akcji Emitenta. Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie. 
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Zarząd Spółki RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.12.2014r. do siedziby spółki wpłynęło 
zawiadomienia Członka Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie , o 
transakcji nabycia przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 
ust. 2 ustawy o obrocie łącznie 10.000 akcji Emitenta. Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta 
zawiadomienia -podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta dokonał nabycia w ramach 
obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym akcji Emitenta w dniach:  
 
Data Transakcji Wolumen Cena  
16.12.2014 r.-10.468 akcji 2,23 zł -sprzedaż 
16.12.2014 r.-20.468 akcji 2,23 zł -kupno 
 
Łączna liczba nabytych akcji wynosi 10.000 akcji w cenie średniej 2,23 zł za akcję. 
 
Informacja przekazana raportem bieżącym Nr 49/2014,50/2014, 51/2014  
 
 
Złożenie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki umownej na nieruchomości Spółki. 
 
 
Zarząd RESBUD S.A. informuje, że złożył oświadczenia co do ustanowienia na wyżej wymienionej 
nieruchomości Spółki następujących hipotek: 
- hipoteki zwykłej umownej do kwoty 200.000,00 tytułem zabezpieczenia roszczeń spółki Atlantis S.A. w Płocku 
wynikających z tytułu Umowy pożyczki z dnia 20.05.2014 na kwotę 150.000,00 zł. 
- hipoteki zwykłej umownej do kwoty 150.000,00 tytułem zabezpieczenia roszczeń spółki Atlantis S.A. w Płocku 
wynikających z tytułu Umowy pożyczki z dnia 11.10.2013 na kwotę 100.000,00 zł. 
- hipoteki zwykłej umownej do kwoty 450.000,00 tytułem zabezpieczenia roszczeń spółki Atlantis S.A. w Płocku 
wynikających z tytułu Umowy pożyczki z dnia 15.01.2014 na kwotę 350.000,00 zł. 
- hipoteki zwykłej umownej do kwoty 400.000,00 tytułem zabezpieczenia roszczeń spółki Atlantis S.A. w Płocku 
wynikających z tytułu Umowy pożyczki z dnia 17.07.2014 na kwotę 300.000,00 zł. 
- hipoteki zwykłej umownej do kwoty 450.000,00 tytułem zabezpieczenia roszczeń spółki Atlantis S.A. w Płocku 
wynikających z tytułu Umowy pożyczki z dnia 10.12.2014 na kwotę 350.000,00 zł.  
Obciążona hipoteką nieruchomość gruntowa Spółki położona przy ul. Okulickiego w Rzeszowie zabudowana jest 
budynkiem biurowym, szacunkowa wartość obciążonej nieruchomości to 3.450.000,00 zł. Emitent informuje, że w 
jego księgach nieruchomość położona w Rzeszowie przy ul. Okulickiego na której ustanowione zostało 
zabezpieczenie roszczeń spółki Atlantis S.A. w Płocku z tytułu udzielonych Spółce pożyczek ujawniana jest jako 
Nieruchomość Inwestycyjna. Nieruchomości inwestycyjne są ujmowane według ceny nabycia lub kosztu 
wytworzenia z uwzględnieniem kosztów transakcji. Po początkowym ujęciu wartość nieruchomości 
inwestycyjnych pomniejszana jest o umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości. Wartość przedmiotowej 
nieruchomości ujawniona w księgach Emitenta to 2.018.112,03 zł. Emitent informuje ,że ustanowienie hipoteki na 
nieruchomości Spółki dokonane zostało na wniosek Atlantis S.A w związku z wewnętrznymi procedurami 
udzielania pożyczek stosowanymi przez Atlantis S.A . Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a spółką 
Atlantis S.A. na rzecz której ustanowione zostało zabezpieczenie zachodzą powiązania osobowe: Prezes 
Zarządu Spółki Pani Anna Kajkowska pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu spółki Atlantis S.A. w Płocku 
ponadto wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej spółki Pani Małgorzata Patrowicz, Pani Marianna Patrowicz, Pan 
Jacek Koralewski, Pan Damian Patrowicz oraz Pan Wojciech Hetkowski pełnią również funkcje Członków Rady 
Nadzorczej spółki Atlantis S.A. w Płocku. 
Informacja przekazana raportem bieżącym Nr 52/2014  
 
 
 
 
6. Określenie głównych inwestycji krajowych i zagranicznych emitenta (papiery wartościowe, 

instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji 
kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich 
finansowania. 
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Poza dokonaną a opisaną poniżej transakcją Emitent nie dokonywał inwestycji w papiery wartościowe: 

w dniu 18.02.2013r. na mocy umowy kupna sprzedaży zawartej ze sprzedającym DAMF Invest S.A. w 
Płocku  Emitent nabył 2.000.000 akcji spółki FLY.PL S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 115, 
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000410606.  
Nabyte przez emitenta 2.000.000 akcji spółki FLY.PL o wartości nominalnej 0,10zł każda tj. o łącznej wartości 
nominalnej 200.000 zł zostało nabytych przez Emitenta po cenie 2,66 zł za każdą akcję tj. za łączną cenę 
5.320.000 zł.  
2.000.000 akcji spółki FLY.PL S.A. nabytych przez Emitenta, stanowi 4,81% udziału w kapitale zakładowym 
FLY.PL S.A. oraz uprawnia do oddania 2.000.000 głosów stanowiących 4,81% udziału w ogólnej liczbie głosów 
na walnym Zgromadzeniu FLY.PL S.A. 
Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a osobami Zarządzającymi oraz osobami Nadzorującymi DAMF 
Invest S.A. zachodzą powiązania. Prezes Zarządu DAMF Invest S.A. Pani Małgorzata Patrowicz jest 
jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, ponadto Pani Marianna Patrowicz oraz Pan Damian 
Patrowicz sprawują jednocześnie funkcje w Radzie Nadzorczej spółki DAMF Invest S.A. w Płocku oraz w Radzie 
Nadzorczej Emitenta. 
Kryterium uznania nabytych aktywów za aktywa znacznej wartości jest wartość przekraczająca 10% kapitałów 
własnych Emitenta. Źródłem finansowania nabycia akcji spółki FLY S.A. są środki własne. Na  dzień 
31.12.2014roku wycena akcji spółki Fly .pl S.A opiera się na  wartości średnich ważonych notowań z okresu od 
01.10.2014  do 31.12.2014 roku tj do poziomu 4,91 zł. Wycena 2 000 000 sztuk * 4,91 zł = 9 820 000 zł. Z uwagi 
na niską płynność tych aktywów . 
  Z uwagi na niską płynność jaką od dłuższego czasu notują  akcje spółki FLY.PL S.A znajdujące się w portfelu 
Spółki   Resbud S.A ,   mając na uwadze specyfikę aktywa , szczególnie jego zbywalność  ,jednostka na 
przyszłość opracuje nowe kryteria oceny wartości FLY.PL S.A . Lokowanie  pieniędzy w papierach wartościowych 
daje szansę korzyści w różnej skali, ale nie jest pozbawione ryzyka, iż nie   tylko nie spełnią się oczekiwane 
zyski, ale może wystąpić częściowa lub nawet całkowita utrata kapitału zainwestowanego w walorach. Ryzyko to 
występuje w różnej postaci i z niejednakowym nasileniem .Dla danego waloru można rozpoznać  następujące 
rodzaje ryzyka: rynkowego, inaczej systematycznego ,finansowego ,bankructwa emitenta, częściowego 
wstrzymania lub ograniczenia dochodów ,inflacji ,walutowego ,płynności  .     
 
 
7. Opis transakcji z podmiotami powiązanymi. 
 
Szczegółowy wykaz transakcji z jednostkami powiązanymi przedstawiono w sprawozdaniu finansowym.  
 
8. Informacje o zaciągniętych kredytach, o umowach pożyczek, z uwzględnieniem terminów ich 

wymagalności, oraz o udzielonych poręczeniach i gwarancjach. 
 

Wg. Stanu na dzień 31-12-2014 
 

Nazwa 
jednostki 

Rodzaj 
zobowiązania                      
(kredytu/poży

czki) 

Kwota kredytu/pożyczki 
według umowy 

Warunki 
oprocentow

ania  

Termin 
spłaty 

Zabezpieczenia 

ATLANTIS 
S.A. 

POŻYCZKA  350 PLN 
W skali roku 
8% 

31-12-2015 
Weksel własny 
Hipoteka Umowna 

ATLANTIS 
S.A. 

POŻYCZKA 1 000 PLN 
W skali roku 
8% 

31-03-2015 
Hipoteka kaucyjna do 
kwoty 1 200 

ATLANTIS 
S.A. 

POŻYCZKA 150 PLN 
W skali roku 
8% 

31-12-2015 
Weksel własny 
Hipoteka Umowna 

ATLANTIS 
S.A. 

POŻYCZKA 300 PLN 
W skali roku 
8% 

31-12-2015 
Weksel własny 
Hipoteka Umowna 
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9. Informacje o udzielonych pożyczkach, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, a także 
udzielonych poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek, poręczeń i 
gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym emitenta. 

 
W  2014 r. spółka nie udzieliła żadnych pożyczek, poręczeń ani gwarancji.  
 
10. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem - opis wykorzystania przez 

emitenta wpływów z emisji. 
 
 

Zarząd RESBUD S.A. w prezentowanym okresie nie dokonywał emisji papierów wartościowych . 
 
11. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej 

publikowanymi prognozami wyników na dany rok. 
 
RESBUD S.A. nie publikował prognoz na 2014 r. 
 
12. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym 

uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz opis istotnych 
czynników ryzyka, zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu 
przeciwdziałania tym zagrożeniom wraz z określeniem w jakim stopniu emitent jest na nie narażony. 

 
RESBUD S.A. reguluje swoje bieżące zobowiązania terminowo,   płynność finansowa utrzymywana jest na 
bezpiecznym poziomie.  
 
Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę na istotne ryzyko i zagrożenie związane z realizacją inwestycji pn. 

„Rozbudowa Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla potrzeb tworzenia Akademii 

Tarnowskiej”, gdzie RESBUD S.A. pełni funkcję partnera konsorcjum. W związku z ogłoszeniem upadłości 

likwidacyjnej w późniejszym terminie przekształconej w upadłość z możliwością zawarcia układu   przez lidera 

konsorcjum, ABM SOLID SA z siedzibą w Tarnowie, istnieje zagrożenie nie wywiązania się przez ABM SOLID ze 

wszystkich zobowiązań wobec Inwestora, co  skutkuje obciążeniem Emitenta z tytułu solidarnej 

odpowiedzialności za wypełnienie obowiązków wynikających z umowy. 

 

 

13. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu 
do wielkości posiadanych środków,  
z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności. 

 
Spółka w najbliższym  kwartale  nie planuje istotnych inwestycji. 
 
14. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za okres obrotowy, 

z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik. 
 
 Istotnym czynnikiem mającym wpływ na wynik z działalności za 2015 r. będą miały konsekwencje Umów 

ATLANTIS 
S.A  

POZYCZKA  100 PLN W skali roku  31-12-2016 
Weksel własny , 
Hipoteka Umowna 

ATLANTIS 
S.A 

POZYCZKA  350 PLN W skali roku  31-12-2016 
Weksel własny 
Hipoteka Umowna 
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Konsorcjum zawartych ze spółką ABM SOLID S.A , która w 2012 roku ogłosiła upadłość ,a z którą to Resbud S.A 
uczestniczyła w ramach Umów Konsorcjum w realizacji zadań inwestycyjnych  .Znaczne koszty Spółka ponosi  w 
związku z koniecznością współobsługi gwarancyjnej inwestycji pn. „Rozbudowa Kampusu Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla potrzeb tworzenia Akademii Tarnowskiej”, gdzie RESBUD S.A.  pełniła funkcję 
partnera konsorcjum. Dzięki włączeniu się Emitenta w realizację zadania zostało ono ukończone w terminie i tym 
samym Spółka uniknęła naliczenia  kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania umowy, niemniej jednak 
do dnia 30.12.2017 roku ciąży na niej współodpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszego kontraktu stanowiąca 
zagrożenie  naliczenia kar umownych .Emitent dołoży wszelkich starań aby do takiej sytuacji nie doszło a koszty 
były jak najniższe. 

 

15. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa 
emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności emitenta co najmniej do końca roku obrotowego 
następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w 
raporcie rocznym,  
z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej. 

 
Spółka  realizuje nadal kroki zmierzające do znacznego ograniczenia dotychczasowej nierentownej działalności 
budowlanej z uwagi na niezadawalające wyniki finansowe oraz generowane straty, jednak realizacja kontraktów 
budowlanych o zadowalających parametrach finansowych jest nadal przedmiotem jej zainteresowania. Ponadto 
Spółka zamierza czynnie uczestniczyć w realizacji tematów związanych z produkcją tzw. „zielonej energii”, m.in. 
poprzez udział w budowie farm wiatrowych.  
 
Rozpoczęte działania, w sposób znaczący redukujące stałe koszty prowadzonej działalności, przełożą się 
bezpośrednio na konkurencyjność RESBUD S.A. na rynku oraz będą miały wpływ na stały przyrost przychodów. 
 
 
 
16. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta. 
 
W   2014 r. nie wystąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania w RESBUD S.A. 
 
 
17. Wszelkie umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę 

w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia  
z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z 
powodu połączenia emitenta przez przejęcie. 

 
W    2014 roku żadne umowy tego typu nie zostały zawarte . 

 
18. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub 

premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem 
pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek 
innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób 
zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy 
odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały  
z podziału zysku. w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - 
oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we 
władzach jednostek podporządkowanych. jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione  
w sprawozdaniu finansowym - obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca ich 
zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym. 

 
Informacja o wartości wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących w RESBUD S.A. zostały zamieszczone 
w sprawozdaniu finansowym. Osoby zarządzające i nadzorujące nie otrzymały żadnych innych korzyści poza 
wynagrodzeniem. 
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19. W przypadku spółek kapitałowych - określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji 

(udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w 
posiadaniu osób zarządzających  
i nadzorujących (dla każdej osoby oddzielnie). 

 
Według posiadanej przez RESBUD S.A. wiedzy, na dzień przekazania niniejszego raportu akcje RESBUD S.A. 
posiadają następujące osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę:  
 
Historię zmian w akcjonariacie oraz stan aktualny przedstawiają poniższe tabele: 
 
 
Bezpośrednie posiadanie akcji na dzień 31.01.2013r.: 

 
Pośrednie posiadanie akcji na dzień 31.01.2013r.: 

 
 
 
Bezpośrednie posiadanie akcji na dzień 14.02.2013r.: 

 
Pośrednie posiadanie akcji na dzień 14.02.2013r.: 

 
 
 
 
 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / Liczba akcji Liczba głosów 
% udział głosów  
w ogólnej liczbie głosów 

1.  DAMF INVEST S.A. 1 069 000 1 069 000 43,20 

2.  MILA 4 Sp. z o.o. 364 000 364 000 14,71 

3.  ATLANTIS ENERGY S.A. 200 000 200 000 8,08 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / Liczba akcji Liczba głosów 
% udział głosów  
w ogólnej liczbie głosów 

1.  ATLANTIS S.A. 564 000 564 000 22,81 

2.  Mariusz Patrowicz 1 633 000 1 633 000 65,99 

3.  Damian Patrowicz 1 633 000 1 633 000 65,99 

4.  FON S.A. 200 000 200 000 8,08 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / Liczba akcji Liczba głosów 
% udział głosów  
w ogólnej liczbie głosów 

1.  DAMF INVEST S.A. 1 069 000 1 069 000 43,20 

2.  MILA 4 Sp. z o.o. 364 000 364 000 14,71 

3.  ATLANTIS ENERGY S.A. 200 000 200 000 8,08 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / Liczba akcji Liczba głosów 
% udział głosów  
w ogólnej liczbie głosów 

1.  ATLANTIS S.A. 564 000 564 000 22,81 

2.  Mariusz Patrowicz 1 633 000 1 633 000 65,99 

3.  Damian Patrowicz 1 633 000 1 633 000 65,99 

4.  FON S.A. 200 000 200 000 8,08 
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Bezpośrednie posiadanie akcji na dzień 25.04.2013r.: 

 
Pośrednie posiadanie akcji na dzień 25.04.2013r.: 

 
Bezpośrednie posiadanie akcji na dzień 14.11.2013r.: 

 
Pośrednie posiadanie akcji na dzień 14.11.2013r.: 
 

Bezpośrednie posiadanie akcji na dzień 24.12.2013r.: 

 
Pośrednie posiadanie akcji na dzień 24.12.2013r.: 
 

 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / Liczba akcji Liczba głosów 
% udział głosów  
w ogólnej liczbie głosów 

1.  DAMF INVEST S.A. 1 069 000 1 069 000 43,20 

2.  ATLANTIS S.A. 364 000 364 000 14,71 

3.  ATLANTIS ENERGY S.A. 200 000 200 000 8,08 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / Liczba akcji Liczba głosów 
% udział głosów  
w ogólnej liczbie głosów 

1.  ATLANTIS S.A. 564 000 564 000 22,81 

2.  Mariusz Patrowicz 1 633 000 1 633 000 65,99 

3.  Damian Patrowicz 1 633 000 1 633 000 65,99 

4.  FON S.A. 200 000 200 000 8,08 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / Liczba akcji Liczba głosów 
% udział głosów  
w ogólnej liczbie głosów 

4.  DAMF INVEST S.A. 1 069 000 1 069 000 43,20 

5.  ATLANTIS S.A. 364 000 364 000 14,71 

6.  ATLANTIS ENERGY S.A. 200 000 200 000 8,08 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / Liczba akcji Liczba głosów 
% udział głosów  
w ogólnej liczbie głosów 

5.  ATLANTIS S.A. 564 000 564 000 22,81 

6.  Mariusz Patrowicz 1 633 000 1 633 000 65,99 

7.  Damian Patrowicz 1 633 000 1 633 000 65,99 

8.  FON S.A. 200 000 200 000 8,08 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / Liczba akcji Liczba głosów 
% udział głosów  
w ogólnej liczbie głosów 

7.  DAMF INVEST S.A. 1 069 000 1 069 000 43,20 

8.  ATLANTIS S.A. 364 000 364 000 14,71 

9.  FON S.A. 200 000 200 000 8,08 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / Liczba akcji Liczba głosów 
% udział głosów  
w ogólnej liczbie głosów 

9.  Mariusz Patrowicz 1 633 000 1 633 000 65,99 

10.  Damian Patrowicz 1 633 000 1 633 000 65,99 
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Bezpośrednie posiadanie akcji na dzień 07.01.2014r.: 

 
Pośrednie posiadanie akcji na dzień 07.01.2014r.: 
 

 
Bezpośrednie posiadanie akcji na dzień 27.01.2014r.: 

 
Pośrednie posiadanie akcji na dzień 27.01.2014r.: 
 

 
 
Bezpośrednie posiadanie akcji na dzień 31.03.2014r.: 
 

Nazwa akcjonariusza Typ posiadanych 
akcji (zwykłe: Z, 
uprzywilejowane: 
U) 

% posiadanych 
głosów 

Liczba posiadanych 
akcji w szt 

Wartość nominalna 
posiadanych akcji w 
tys.zł 

DAMF INVEST S.A.  46,15 1 142 041 1 964 

ATLANTIS S.A.  14,71 364 000 626 

FON S.A.  8,08 200 000 344 

 
Pośrednie posiadanie akcji na dzień 31.03.2014r.: 
 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / Liczba akcji Liczba głosów 
% udział głosów  
w ogólnej liczbie głosów 

10.  DAMF INVEST S.A. 1 118 826 1 118 826 45,21 

11.  ATLANTIS S.A. 364 000 364 000 14,71 

12.  FON S.A. 200 000 200 000 8,08 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / Liczba akcji Liczba głosów 
% udział głosów  
w ogólnej liczbie głosów 

11.  Mariusz Patrowicz 1 682 826 1 682 826 68,00 

12.  Damian Patrowicz 1 682 826 1 682 826 68,00 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / Liczba akcji Liczba głosów 
% udział głosów  
w ogólnej liczbie głosów 

13.  DAMF INVEST S.A. 1 142 041 1 142 041 46,15 

14.  ATLANTIS S.A. 364 000 364 000 14,71 

15.  FON S.A. 200 000 200 000 8,08 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / Liczba akcji Liczba głosów 
% udział głosów  
w ogólnej liczbie głosów 

13.  Mariusz Patrowicz 1 706 041 1 706 041 68,94 

14.  Damian Patrowicz 1 706 041 1 706 041 68,94 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / Liczba akcji Liczba głosów 
% udział głosów  
w ogólnej liczbie głosów 

1.  Mariusz Patrowicz 1 706 041 1 706 041 68,94 

2.  Damian Patrowicz 1 706 041 1 706 041 68,94 
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Bezpośrednie posiadanie akcji na dzień 14.05.2014r.: 

 
Pośrednie posiadanie akcji na dzień 14.05.2014r.: 
 

 
 
 
Bezpośrednie posiadanie akcji na dzień 29.08.2014r.: 

 
 
Pośrednie posiadanie akcji na dzień 29.08.2014r.: 

 
 
Bezpośrednie posiadanie akcji na dzień 30.09.2014r.: 

 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / Liczba akcji Liczba głosów 
% udział głosów  
w ogólnej liczbie głosów 

16.  DAMF INVEST S.A. 1 145 358 1 145 358 46,29 

17.  ATLANTIS S.A. 364 000 364 000 14,71 

18.  FON S.A. 200 000 200 000 8,08 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / Liczba akcji Liczba głosów 
% udział głosów  
w ogólnej liczbie głosów 

15.  Mariusz Patrowicz 1 709 358 1 709 358 69,08 

16.  Damian Patrowicz 1 709 358 1 709 358 69,08 

17.  IFEA Sp. z o.o. 1 709 358 1 709 358 69,08 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / Liczba akcji Liczba głosów 
% udział głosów  
w ogólnej liczbie głosów 

1.  DAMF INVEST S.A. 1 146 512 1 146 512 46,33 

2.  ATLANTIS S.A. 364 000 364 000 14,71 

3.  FON S.A. 200 000 200 000 8,08 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / 
Liczba akcji 
(seria A) 

Liczba głosów 

%  
udział głosów  
w ogólnej liczbie głosów 

1.  Damf Invest S.A. 1 710 512 1 710 512 69,13% 

2. Mariusz Patrowicz 1 710 512 1 710 512 69,13% 

3. 
 

Damian Patrowicz 1 710 512 1 710 512 69,13% 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / Liczba akcji Liczba głosów 
% udział głosów  
w ogólnej liczbie głosów 

4.  DAMF INVEST S.A. 
              
4.586.048   

4.586.048 46,33 

5.  ATLANTIS S.A. 1.456 000 1.456 000 14,71 

6.  FON S.A. 800 000 800 000 8,08 
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Pośrednie posiadanie akcji na dzień 30.09.2014r.: 

 
 
Damian Patrowicz– Członek Rady Nadzorczej  
 
Pan Damian Patrowicz pośrednio posiada  6 842 048  akcji Emitenta stanowiących 69,13 % w kapitale 
zakładowym spółki oraz głosach na WZA z czego poprzez Spółkę : 
 
DAMF INVEST S.A. 46,33 %               4.586.048  akcji  spółki   
ATLANTIS S.A.  14,71 %   1.456.000   akcji  spółki  
FON S.A.  8,08 %               800.000  akcji spółki 
 
 
 
20. Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w 

wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany  
w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy  
i obligatariuszy. 

 
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie są znane emitentowi umowy, które powodowałyby zmiany 
w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 
 
21. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych. 
 
W   2014 r. Spółka nie wdrażała programu akcji pracowniczych  i jednocześnie nie wprowadzała systemu ich 
kontroli. 
 

22. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. 
 
Emitent nie prowadzi tego typu działań . 

 
23. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 

arbitrażowego lub organem administracji publicznej. 
 
Nadal toczą się postępowania, o których RESBUD SA informowała w poprzednich okresach sprawozdawczych:  
 
RESBUD S.A poinformował w raporcie bieżącym nr 14/2010, że otrzymał w dniu 08.06.2010 r. pismo procesowe 
pozwanej DRIMEX – BUD S.A. zawierające informację o wydaniu w dniu 14 maja 2010 r. przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych 
postanowienia o ogłoszeniu upadłości w stosunku do dłużnika naszej Spółki tj. DRIMEX - BUD S.A. z siedzibą w 
Warszawie obejmującej likwidację majątku upadłego.  
RESBUD S.A. informował o toczącym się postępowaniu sądowym z powództwa RESBUD S.A. przeciwko 
DRIMEX - BUD S.A. z siedzibą w Warszawie i SM Przy Metrze z siedzibą w Warszawie o zapłatę wynagrodzenia 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / 
Liczba akcji 
(seria A) 

Liczba głosów 

%  
udział głosów  
w ogólnej liczbie głosów 

2.  Damf Invest S.A. 6.842.048 6.842.048 69,13% 

2. Mariusz Patrowicz 6.842.048 6.842.048 69,13% 

3. 
 

Damian Patrowicz 6.842.048 6.842.048 69,13% 
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za wykonane roboty budowlane, zasądzenia naliczonych przez emitenta kar umownych z tytułu nienależytego 
wykonywania umowy przez inwestora, a także zwrotu przez inwestora wpłaconych przez emitenta kaucji 
gwarancyjnych. W związku z upadłością pozwanej DRIMEX – BUD S.A. sąd umorzył postępowanie w stosunku 
do pozwanej DRIMEX – BUD S.A. i RESBUD S.A. będzie dochodziła zaspokojenia swoich roszczeń w stosunku 
do DRIMEX – BUD S.A. z masy upadłości, natomiast kontynuowane jest postępowanie sądowe przeciwko 
pozwanej SM Przy Metrze o zapłatę 2 275 801,25 zł tytułem wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, za 
zapłatę którego obie pozwane spółki odpowiadają solidarnie, a której to spółdzielni kondycja finansowa nie budzi 
żadnych zastrzeżeń, co do jej wypłacalności i stanu aktywów. Na należności wyżej opisane Spółka utworzyła w 
2009 r. stosowne odpisy aktualizujące. 
 
Emitent ze względu na obniżenie kapitałów własnych podał również informację o następujących postępowaniach 
toczących się w okresach poprzednich, które nie były wskazywane w poprzednich raportach okresowych ze 
względu na wyższe kapitały własne Spółki,  
 
W dniu 10 maja 2012 r. uprawomocnił się wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie oddalający w całości 
powództwo Gminy Tyczyn o zapłatę odszkodowania w wysokości 300.000,00 zł z tytułu nienależytego wykonania 
umowy na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa Gimnazjum w Tyczynie – etap II”. W chwili 
obecnej, Gmina Tyczyn  wniosła od powyższego wyroku skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sprawa 
wróciła do ponownego rozpoznania .Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent oczekuje  na 
sporządzenie ekspertyzy przez instytut naukowo badawczy lub opinii przez innego biegłego .Na dzień publikacji 
niniejszego raportu postępowanie zostało zawieszone a strony czynią starania w kierunku wypracowania 
warunków  ugody . 
 
W dniu 27.07.2012r. została ogłoszona upadłość ABM SOLID S.A. w Tarnowie. Emitent zgłosił wierzytelności w 
postępowaniu upadłościowym w kwocie 2.301.237,71zł .Na liście wierzytelności uznano łącznie 1.661.651,73zł 
.W dniu 29.01.2014 r Emitent złożył sprzeciw co do odmowy uznania kwoty 639.585,98zł . 
 

 
24. Informacja o umowach zawartych z biegłym rewidentem 

W dniu 29.05.2014r. Rada Nadzorcza RESBUD S.A., która działając na podstawie Statutu Spółki podjęła  
uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta firmy GROUND FROST EUROIN AUDYT Sp. z o.o. w 
Warszawie , jako podmiot, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki obejmującego 
okres roku 2014 oraz pierwszego półrocza roku 2014., Wybrany podmiot uprawniony jest do badania 
sprawozdań finansowych na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Biegłych Rewidentów pod numerem 
ewidencyjnym 68. Na tę okoliczność zawarta została stosowna Umowa w dniu 06.06.2014 r.  
Strony w umowie uzgodniły wynagrodzenie:  
- za przegląd jednostkowego raportu śródrocznego sprawozdania finansowego za okres półroczny kończący 
się dnia 30.06.2014 r. w kwocie 3000,oo złotych netto. 
- za badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2014, w kwocie 6000,00 złotych 
netto. 
W roku 2013 Emitent informuje, że wynagrodzenie biegłego wyniosło: 
- za przegląd jednostkowego raportu śródrocznego sprawozdania finansowego za okres półroczny kończący 
się dnia 30.06.2013 r. w kwocie 3000,00 złotych netto. 
- za badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2013, w kwocie 7000,00 złotych 
netto. 
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