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Niniejsze Sprawozdanie z działalności RESBUD S.A. zostało sporządzone zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 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 I półrocze 2016 r.  
 
2. Podstawowe wielkości ekonomiczno – finansowe, ujawnione w półrocznym sprawozdaniu 

finansowym. 
 

Analiza wskaźnikowa. 
 

 

Lp. Rodzaj wskaźnika 

RESBUD S.A. 

I półrocze 
2016r. 

2015 
I półrocze 

2015r. 

I Charakterystyka ogólna    

1. Przychody netto (w tys. zł) 106 350 205 

2. 
Koszty działalności operacyjnej (w tys. 
zł) 

63 360 
68 

II Wskaźniki rentowności    

1. Rentowność netto -508,57 -1599,43 -69,76 

2. Rentowność kapitałów własnych -37,05 -227,10 -1,81 

3. Rentowność aktywów -21,03 -125,09 -1,09 

III Wskaźniki płynności    

1. Płynność zwykła (I) 0,83 1,60 0,28 

2. Płynność podwyższona (II) 0,83 1,60 0,24 

3. Płynność wysoka (III) 0,34 0,80 0,15 

4. 
Wskaźniki pokrycia zobowiązań 
należnościami 

5,27 1,74 
6,03 

IV Wskaźniki zadłużenia    

1. 
Wskaźnik udziału kapitałów własnych w 
finansowaniu aktywów 

56,76% 55,08% 
60,37% 

2. 
Udział zobowiązań długoterminowych w 
pasywach 

13,99% 10,89% 
15,01% 

3. Współczynnik długu 43,24% 39,96% 30,80% 

 
 
 

 
W I półroczu 2016 r. nastąpił spadek przychodów ze sprzedaży w porównaniu do I półrocza 2015 r. 
Spółka zanotowała zysk ze sprzedaży w wysokości 15 tys. zł,  z działalności operacyjnej strata 
ukształtowała się na poziomie 266 tys. zł, a I półrocze zostało zamknięte stratą netto 366 tys. zł. 
Aktualna sytuacja jest efektem zmian zachodzących w Spółce, które mają na celu zmianę głównego 
profilu działalności Spółki.  Następuje wycofanie z działalności budowlanej. Wskaźniki płynności w I 
półroczu 2016 r. zanotowały spadek w porównaniu do wyników za 2015 r.  
 
 
 
 
 
 



Sprawozdanie Zarządu z działalności RESBUD S.A. za I półrocze 2016 r. 

RREESSBBUUDD  SS..AA..    44  

 
 
 
 
 
Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej – w tys. zł 
 

AKTYWA                          (w tys. zł) 
stan na            

2016-06-30     
niebadane 

stan na            
2015-12-31    

badane 

stan na            
2015-06-30  
niebadane    

AKTYWA TRWAŁE 1 924  2 086  12 257  

Rzeczowe aktywa trwałe 7  9  10  

Wartości niematerialne 18  22  26  

Wartość firmy 0  0  0  

Prawo wieczystego użytkowania gruntu 0  0  0  

Nieruchomości inwestycyjne 1 899  1 938  1 978  

Należności długoterminowe 0  0  274  

Inwestycje długoterminowe 0  0  9 820  

Aktywa z tytułu podatku dochodowego i inne 0  117  149  

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 

AKTYWA OBROTOWE 620  2 100  862  

Zapasy 0  0  94  

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 295  1 332  464  

Należności z tytułu podatków 17  71  151  

Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych 0  0  0  

Krótkoterminowe aktywa finansowe 4  330  0  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 230  332  71  

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 74  35  82  

AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY 0  0  0  

   SUMA AKTYWÓW 2 544  4 186  13 119  

 
 

PASYWA                (w tys. zł) 
stan na               

2016-06-30      
niebadane  

stan na               
2015-12-31     

badane  

stan na               
2015-06-30 
niebadane 

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 1 444 2 176 7 920 

Kapitał podstawowy 3 959 4 256 4 256 

Kapitał (fundusz) zapasowy 152 152 152 

Kapitał rezerwowy 297 0  0 

Kapitał z aktualizacji wyceny 1 815 1 815 1 815 

Niepodzielony wynik lat ubiegłych -4 244 1 840 1 840 

Zysk(strata)netto -535 -5 887 -143 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 356 463 1 969 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 117 977 
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Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 0 0 0 

Pozostałe rezerwy długoterminowe 0 0 0 

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 356 346 736 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 256 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 744 1 547 3 230 

Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 0 0 0 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 197 206 279 

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 218 260 2 128 

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego oraz 
inne finansowe 

0 0 0 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania  56 525 559 

z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 19 9 19 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 11 9 11 

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 243 538 234 

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 

SUMA PASYWÓW 2 544 4 186 13 119 

Wartość księgowa  1 444 2 176 7 920 

Liczba akcji 9 898 000 9 898 000 9 898 000 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,15 0,22 0,80 

Rozwodniona liczba akcji 10 080 000 10 080 000 10 080 000 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 0,14 0,22 0,79 

 
 
 
 
Analiza struktury bilansu prowadzi do następujących wniosków: 
 zaobserwowano spadek sumy bilansowej, 
 spadek zarówno wartości należności jak i zobowiązań krótkoterminowych – co jest wynikiem 

ograniczenia działalności operacyjnej z zakresu budownictwa 
 
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 I półroczu br. przychody  osiągała m.in. z tytułu wynajmu budynku biurowego.  
 
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  I półroczu 2016 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. 
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Zarząd prezentuje poniżej zestawienie zawartych w I półroczu 2016 r. umów znaczących dla RESBUD 
S.A, o których informowano w raportach bieżących:  
 
 
 
 Raport bieżący Nr 14/2016 z dnia 31.05.2016 roku 
 
Zarząd RESBUD S.A. w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2015 z dnia 
25.03.2015r. oraz raportu bieżącego nr 23/2015 z dnia 24.08.2015r. poinformował, że w dniu 
30.05.2016r. podpisał z spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _KRS 
0000547450 porozumienie w sprawie rozliczenia łączącej Emitenta oraz Słoneczne Inwestycje Sp. z 
o.o. umowy pożyczki akcji spółki Damf Inwestycje S.A. poprzednia nazwa FLY.PL S.A. w Warszawie z 
dnia 24.03.2015r. 
 
Emitent wyjaśnił, że na mocy Umowy pożyczki z dnia 24.03.2015r. o której mowa w raporcie bieżącym 
nr 3/2015 z dnia 25.03.2015r. zmienionej na mocy umowy cesji z dnia 24.08.2015r. o której mowa w 
raporcie nr 23/2015, Emitent jako Pożyczkodawca udzielił spółce Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. jako 
Pożyczkobiorcy pożyczki łącznie 1.256.171 akcji spółki Damf Inwestycje S.A. poprzednia nazwa 
FLY.PL S.A.  
 
Na mocy Porozumienia z dnia 30.05.2016r. strony postanowiły, że Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. 
zostanie zwolnione z obowiązku zwrotu na rzecz Emitenta 1.256.171 sztuk akcji Damf Inwestycje S.A. 
poprzednia nazwa FLY.PL S.A. w Warszawie za łącznym wynagrodzeniem w wysokości 150.740,52 zł 
tj. w wysokości 0,12 zł za każdą akcję. 
 
Emitent poinformował, że uzgodnione wynagrodzenie będzie płatne w terminie do dnia 14.06.2016r. 
Strony dopuściły częściowe potrącenie wzajemnych wierzytelności w tym w szczególności potrącenie 
uiszczonego przez Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o w Warszawie na rzecz Emitenta wynagrodzenia z 
tytułu wyżej wymienionej umowy pożyczki. 
 
 
 
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. 

 
Poza dokonaną a opisaną poniżej transakcją Emitent nie dokonywał inwestycji w papiery wartościowe: 
 
Zarząd spółki RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku  w dniu 18.12.2015 roku  otrzymał  informację ,że w 
ramach prowadzonej przez DAMF Invest S.A. oferty publicznej sprzedaży akcji na skutek dokonanego 
w dniu 14.12.2015r. przez Zarząd spółki DAMF Invest S.A. w Płocku przydziału akcji Emitent nabył od 
spółki DAMF Invest S.A. 191.570 akcji spółki IFERIA S.A. z siedzibą w Płocku, przy ul. Padlewskiego 
18C KRS 0000552042.  
Nabyte w dniu 14.12.2015r. przez Emitenta 191.570 akcji stanowi 1,92% udziału w kapitale 
zakładowym IFERIA S.A. oraz uprawnia do oddania 191.570 głosów na Walnym Zgromadzeniu 
IFERIA S.A. co stanowi 1,92% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu IFERIA 
S.A.   191.570 akcji IFERIA S.A. zostało nabytych za łączną cenę 3831,40 zł, tj. za cenę 0,02 zł za 
każdą akcję.  
Pomiędzy Emitentem a DAMF Invest S.A. w Płocku zachodzą powiązania osobowe. Prezes Zarządu 
DAMF Invest S.A. jednocześnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto dwoje 
członków Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. jednocześnie pełni funkcje w Radzie Nadzorczej 
Emitenta. Spółka IFERIA S.A. w której akcje zostały nabyte przez Emitenta uczestniczy jako Spółka 
Przejmująca w procedurze podziału Emitenta na mocy uzgodnionego w dniu 15.05.2015r. Planu 
Podziału o uzgodnieniu, którego Emitent informował raportem bieżącym nr 8/2015 
Pomiędzy Emitentem a spółką IFERIA S.A. zachodzą powiązania osobowe. Członek Zarządu IFERIA 
S.A. jednocześnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto dwoje członków Rady 
Nadzorczej IFERIA S.A. jednocześnie pełni funkcje w Radzie Nadzorczej Emitenta. 
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7. Opis transakcji z podmiotami powiązanymi. 

 
 

Szczegółowy wykaz transakcji z jednostkami powiązanymi przedstawiono w sprawozdaniu 
finansowym w pkt.5.25.  
Za podmioty powiązane uznaje się : 

 I Powiązania osobowe Zarząd: 

Anna Kajkowska pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki Atlantis S.A oraz Prezesa Zarządu Spółki 
RESBUD S.A., Członek Rady Nadzorczej Investment Friends S.A . 

II Powiązania osobowe Rada Nadzorcza : 

1.Wojciech Hetkowski - Członek Rady Nadzorczej – Elkop S.A, , Damf Inwestycje S.A , FON S.A., 
ATLANTIS S.A. RESBUD S.A., Investment Friends S.A., Investment Friends Capital S.A. 

2. Mariusz Patrowicz- Członek Rady Nadzorczej : ELKOP S.A., Investment Friends S.A. Damf Invest 
S.A. Akcjonariusz DAMF INVEST S.A 

3. Małgorzata Patrowicz-Członek Rady Nadzorczej : Atlantis S.A , Investment Friends Capital S.A, 
Elkop S.A. ,Damf Inwestycje S.A , FON S.A., RESBUD S.A., Investment Friends S.A., Prezes Zarządu 
DAMF INVEST S.A 

4. Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej :Atlantis S.A , Elkop S.A , Damf Inwestycje S.A ., 
FON S.A., RESBUD S.A., Investment Friends Capital S.A., Investment Friends S.A. 

5. Jacek Koralewski –Członek Rady Nadzorczej : Damf Inwestycje S.A , FON S.A., Atlantis S.A. , 
Damf Invest S.A , RESBUD S.A., Investment Friends Capital S.A. , Investment Friends S.A. Prezes 
Zarządu –Elkop S.A. 

6.Damian Patrowicz - Członek Rady Nadzorczej: Atlantis S.A , Elkop S.A , Damf Inwestycje S.A ., 
FON S.A., RESBUD S.A., Investment Friends Capital S.A. , Investment Friends S.A. , Akcjonariusz 
Damf Invest S.A. 

 
 
8. Informacje o zaciągniętych kredytach, o umowach pożyczek, z uwzględnieniem terminów 

ich wymagalności, oraz o udzielonych poręczeniach i gwarancjach. 
 
 

Wg. Stanu na dzień 30-06-2016 roku Emitent posiada zaciągnięte następujące zobowiązania z tytułu 

pożyczek  

Nazwa 
jednostki 

Rodzaj 
zobowiązania                      

(kredytu/pożyc
zki) 

Kwota kredytu/pożyczki 
według umowy  

Kota 
kredytu/poż

yczki do 
spłaty 

Warunki 
oprocentowani

a  

Termin 
spłaty 

Zabezpieczenia 

ATLANTIS 
S.A. 

POŻYCZKA 100 PLN 111 6% w skali roku   31-12-2016 Weksel własny in blanco 

ATLANTIS 
S.A. 

POŻYCZKA 100 PLN 107 6% w skali roku   31-12-2016 Weksel własny in blanco 

ATLANTIS 
S.A. 

POŻYCZKA 120 PLN 126 6% w skali roku   31-12-2017 Weksel własny in blanco 

ATLANTIS 
S.A. 

POŻYCZKA 150 PLN 157 6% w skali roku   31-12-2017 Weksel własny in blanco 

ATLANTIS 
S.A. 

POŻYCZKA 70 PLN 73 6% w skali roku   31-12-2017 Weksel własny in blanco 
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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 I półroczu 2016 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 dokonywała 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 publikowała prognoz na 2016 r. 
 
12. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca 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.  
 
 

 

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. 

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku  poinformował , że w dniu 
30.03.2016r. Spółka powzięła informację, że w dniu 22.03.2016r. Sąd Rejonowy dla Miasta 
Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki IFERIA S.A. w Płocku oraz Podziału 
stosownie do treści Planu Podziału z dnia 15.05.2015r. przyjętego przez Emitenta oraz pozostałe 
podmioty uczestniczące w procedurze podziału - dalej: Podział  

 

Podział został dokonany pomiędzy Emitentem oraz spółkami: 

- ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000176582; 

- ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000033281;  

- FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. 
st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 000028913;  
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- INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 
09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 
0000267789;  

- INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 
Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 
0000143579;  

  jako Spółkami Dzielonymi, oraz spółką IFERIA S.A. z siedzibą w Płocku, przy ul. 
Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV 
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000552042 jako Spółką Przejmującą.  

Podział został dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. poprzez przeniesienie całości majątku 
Spółek Dzielonych w tym majątku Emitenta na Spółkę Przejmująca – IFERIA S.A. w Płocku _podział 
przez wydzielenie z wyłączeniem enumeratywnie wymienionych składników majątkowych wskazanych 
w załącznikach od nr 6 do nr 11 do Planu Podziału z dnia 15.05.2015r.  

Datą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Podziału jest data 22.03.2016r., w związku z czym 
Emitent informuje, że z dniem 22.03.2016r. dokonany został Podział stosownie do treści art. 530 § 2 
k.s.h. Dzień 22.03.2016r. jest również stosownie do treści Planu Podziału z dnia 15.05.2015r. Dniem 
Wydzielenia. Wobec powyższego Emitent informuje, że na własność Spółki Przejmującej – spółki 
IFERIA S.A. w Płocku z Dniem Wydzielenia doszło do przejścia majątków Spółek Dzielonych z 
wyjątkiem składników enumeratywnie wymienionych w Załącznikach od 6 do 11 do Planu Podziału z 
dnia 15.05.2015r.  

Emitent informuje, że z Dniem Wydzielania doszło do przejścia majątku Emitenta na własności spółki 
IFERIA S.A. jako Spółki Przejmującej z wyłączeniem składników majątkowych Emitenta wymienionych 
w załączniku nr 10 do Planu Podziału z dnia 15.05.2015r.  

 

W szczególności na majątek Emitenta przeniesiony na Spółkę Przejmującą składają się składniki 
majątkowe opisane w punkcie 2.3.2 Planu Podziału w tym w szczególności składniki majątku Emitenta 
wskazane w treści punktu 2.3.2 a_ Planu Podziału, tj.:  

- zobowiązania Spółek dzielonych zaciągnięte do Dnia Wydzielenia włącznie z tytułu przedawnionych 
bądź nieprzedawnionych, zidentyfikowanych bądź jeszcze nieujawnionych, uznanych bądź jeszcze 
nieuznanych, wymagalnych bądź jeszcze niewymagalnych, zaskarżalnych bądź niezaskarżalnych, 
pieniężnych bądź niepieniężnych roszczeń majątkowych o charakterze cywilnoprawnym; 

- zobowiązania Spółek dzielonych zaciągnięte do Dnia Wydzielenia włącznie z tytułu przedawnionych 
bądź nieprzedawnionych, zidentyfikowanych bądź jeszcze nieujawnionych, uznanych bądź jeszcze 
nieuznanych, wymagalnych bądź jeszcze niewymagalnych, zaskarżalnych bądź niezaskarżalnych, 
pieniężnych bądź niepieniężnych roszczeń majątkowych o charakterze administracyjnoprawnym; 

- zobowiązania Spółek dzielonych zaciągnięte Do dnia Wydzielenia z tytułu zidentyfikowanych bądź 
jeszcze nieujawnionych, uznanych bądź jeszcze nieuznanych roszczeń niemajątkowych o charakterze 
cywilnoprawnym; 

- zobowiązania Spółek dzielonych zaciągnięte do Dnia Wydzielenia włącznie z tytułu 
zidentyfikowanych bądź jeszcze nieujawnionych, uznanych bądź jeszcze nieuznanych roszczeń 
niemajątkowych o charakterze administracyjnoprawnym; 

- prawa i obowiązki oraz zobowiązania i należności do Dnia Wydzielenia włącznie z tytułu listów 
intencyjnych, umów przedwstępnych, umów dotyczących pierwokupu bądź pierwszeństwa, umów 
doradczych, ugód, kaucji, gwarancji, poręczeń, zastawów, kar umownych, odszkodowań, rękojmi, 
weksli; 

- zobowiązania oraz należności do Dnia Wydzielenia włącznie z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 
społecznych, grzywien i kar pieniężnych nakładanych przez organy sądowe, podatkowe i 
administracyjne, w tym m.in. przez Urząd Skarbowy, Państwową Inspekcję Pracy czy Komisję 
Nadzoru Finansowego, będące wynikiem zdarzeń prawnych i faktycznych mających miejsce przed 
Dniem Wydzielenia składników majątkowych; 
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- zobowiązania, chociażby niewymagalne lub nieujawnione , w tym kary umowne oraz roszczenia o 
odszkodowanie z tytułu zdarzeń prawnych jak i faktycznych wynikające ze zdarzeń prawnych oraz 
faktycznych mających miejsce przed Dniem Wydzielenia składników majątkowych; 

- nieruchomości, papiery wartościowe, należności, zobowiązania do zwrotu papierów wartościowych 
oraz roszczenia o zwrot papierów wartościowych, roszczenia o naprawienie szkody oraz należne kary 
umowne będące własnością Spółek dzielonych w dniu wydzielenia składników majątkowych;  

- prawa i obowiązki wynikające ze wszelkich stosunków cywilnoprawnych, w tym w szczególności z 
umów najmu i z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych przed Dniem Wydzielenia; 

- wszelkie aktywa trwałe i obrotowe, w tym rzeczy ruchome i nieruchomości zarówno zamortyzowane 
pod kątem księgowym jak i będące w trakcie amortyzacji albo niepodlegające amortyzacji będące 
własnością Spółek dzielonych w włącznie; 

- zobowiązania i należności dotyczące wszelkich stanów faktycznych oraz prawnych powstałych do 
Dnia Wydzielenia włącznie, a także wynikające ze stosunków prawnych albo faktycznych 
nawiązanych przed Dniem Wydzielenia; 

- wszelkie prawa, obowiązki i uprawnienia o charakterze cywilnoprawnym bądź 
administracyjnoprawnym, majątkowe bądź niemajątkowe, wynikające z pełnomocnictw udzielonych 
przed Dniem Wydzielenia przez Spółki dzielone przechodzą na Spółkę przejmującą. Wszelkie 
udzielone pełnomocnictwa przechodzą na Spółkę przejmującą. 

- wszelkie powyższe aktywa oraz pasywa zobowiązania wymienione jak i niewymienione powyżej są 
przypisane Spółce Przejmującej, chyba, że zostały enumeratywnie przypisane odpowiedniej Spółce 
dzielonej w załącznikach o numerach od nr 6 do nr 11. 

Wydzielenie zostanie uwzględnione w wysokości kapitałów własnych Emitenta innych niż kapitał 
zakładowy poprzez ich obniżenie o kwotę 197.960,00 zł.  

Wobec dokonanego Podziału akcjonariuszom Emitenta będzie przypadało 19.796.000 akcji serii B 
spółki IFERIA S.A. o wartości nominalnej 0,01zł każda o łącznej wartości nominalnej 197.960,00 zł. 

Akcje spółki IFERIA S.A. będą przypadały akcjonariuszom Emitenta w stosunku 1:2 co oznacza, że z 
tytułu posiadania każdej jednej akcji Emitenta, akcjonariusz Spółki otrzyma 2 akcje serii B IFERIA S.A, 
zachowując dotychczasowy stan posiadania akcji Emitenta. Akcje serii B IFERIA S.A. zostaną 
przydzielone akcjonariuszom Emitenta za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych S.A., według stanu posiadania akcji Emitenta w dniu, który stanowić będzie dzień 
referencyjny. Dzień Referencyjny zostanie określony przez Zarząd spółki IFERIA S.A. w Płocku oraz 
podany z odpowiednim wyprzedzeniem do publicznej wiadomości przez Emitenta w drodze raportu 
bieżącego.  

IFERIA S.A. w Płocku jest podmiotem stosunkowo młodym - powstałym w kwietniu 2015r., o nie 
ugruntowanej pozycji rynkowej oraz nie rozwiniętych produktach. Faktyczna działalność przez IFERIA 
S.A. w Płocku podjęta zostanie po realizacji postanowień Planu Podziału kiedy to podmiot ten 
zostanie wyposażony w środki finansowe na prowadzenie działalności. Spółka IFERIA S.A. planuje 
prowadzenie działalności w zakresie działalności inwestycyjnej. 

Spółki Dzielone w tym Emitent będą kontynuowały działalność w dotychczasowym zakresie. Emitent 
poinformował, że Plan Podziału opublikowany przez Emitenta raportem bieżącym nr 8/2015 z dnia 
15.05.2015r. 

Pierwsze zawiadomienie o Podziale wraz z opinią biegłego rewidenta zostało opublikowane raportem 
bieżącym nr 24/2015 z dnia 02.10.2015r. 

Drugie zawiadomienie o Podziale zostało opublikowane raportem bieżącym nr 25/2015 z dnia 
19.10.2015r. 

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 21.12.2015r. w sprawie podziału 
opublikowana raportem bieżącym nr 36/2015 z dnia 21.12.2015r. 

Informacja przekazana raportem bieżącym Nr 5/2016 z dnia 30.03.2016 roku. 

Zarząd Resbud S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 
5/2016 z dnia 30.03.2016 r. poinformował, że w dniu 28.04.2016 r. Emitent powziął wiedzę na 
podstawie aktualnego odpisu KRS o ujawnieniu przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIV wydział 
gospodarczy KRS w dniu 27.04.2016 roku w rejestrze Spółki wzmianki o uchwałach o podziale 
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Emitenta. 

 

Informacja przekazana raportem bieżącym Nr 10/2016 z dnia 28.04.2016 roku. 

 

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 półrocznym,  
z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej. 

 
Aktualna sytuacja jest efektem zmian jakie zaszły  w Spółce, które miały na celu zmianę głównego 

profilu działalności Spółki. W roku 2016 kontynuowany jest proces ograniczenia nierentownej 

działalności budowlanej, który bezpośrednio wpłynął na osiągnięte wyniki oraz wskaźniki 

ekonomiczno-finansowe RESBUD S.A.  

Jednocześnie Emitent w ramach przeprowadzonej procedury podziału Emitenta informuje ,iż głównym 

ekonomicznym efektem zamierzonego podziału Spółki przez wydzielenie  aktywów i zobowiązań jest 

uporządkowanie struktury wewnętrznej Spółki oraz usprawnienie i koncentracja procesów 

wewnętrznych Spółki na główny profil jej działalności. Aktualnie głównym kierunkiem  rozwoju 

strategicznego Emitenta jest realizacja projektów w obszarze wytarzania energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł energii i taki profil działalności Spółka zamierza utrzymać w przyszłości po 

dokonaniu planowanego podziału. Zgodnie z zamiarem podziału Emitenta ma on zostać dokonany 

bez obniżenia kapitału zakładowego a wydzielane do Spółki przejmującej - IFERIA S.A. w Płocku 

składniki majątkowe (aktywa i pasywa) nie będą związane bezpośrednio z tym profilem działalności , 

wobec czego kontynuacja prowadzonych przez Emitenta obecnie prac w zakresie rozwoju i 

przygotowania projektów działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej nie jest zagrożona. 

Nadto Zarząd  wyjaśnia, że planowany efekt w postaci uporządkowania struktury wewnętrznej 

Emitenta zostanie osiągnięty poprzez wydzielenie do spółki Przejmującej aktywów i pasywów, które 

jak wyżej wskazano nie są przez Emitenta wykorzystywane do bieżącej działalności rozwojowej w 

zakresie wytwarzania energii elektrycznej a jednocześnie generują koszty i absorbują Zarząd i służby 

spółki w szczególności służby księgowe i prawne . Emitent również informuje, że skala problemów 

wynikająca z braku uporządkowania struktury wewnętrznej Emitenta nie jest znaczna, jednak efekt 

usunięcia czaso i kosztochłonnych elementów z tej struktury zwolni część potencjału spółki, który 

będzie mógł zostać skierowany przez Zarząd na efektywniejsze obszary , co przyczyni się do 

zwiększenia konkurencyjności Spółki. Jak Zarząd wskazywał w żadnym stopniu nie wpłynie to na 

prowadzoną działalność finansową, stąd ich wydzielenie ze Spółki nie będzie miało również żadnego 

negatywnego przełożenia na prowadzoną  działalność Spółki.  

Korzyści z podziału: 

- reorganizacja struktury wewnętrznej Spółki  

- usprawnienie działalności Spółki  

- koncentracja działań Spółki na głównym przedmiocie jej działalności 

W związku z faktem, że ramach podziału Spółki zgodnie z postanowieniami Planu Podziału w jej 

majątku pozostaną wszystkie aktywa niezbędne do kontynuowania działalności gospodarczej w 

dotychczasowym zakresie. Planowana procedura nie będzie miała wpływu na zakres i strategię 

rozwoju gospodarczego Spółki. głównym rozwoju strategicznego Emitenta jest realizacja projektów w 

obszarze wytarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i taki profil działalności Spółka 

zamierza utrzymać w przyszłości po dokonaniu planowanego podziału. Zgodnie z zamiarem podziału 

Emitenta ma on zostać dokonany bez obniżenia kapitału zakładowego a wydzielane do Spółki 

przejmującej - IFERIA S.A. w Płocku składniki majątkowe (aktywa i pasywa) nie będą związane 

bezpośrednio z tym profilem działalności , wobec czego kontynuacja prowadzonych przez Emitenta 

obecnie prac w zakresie rozwoju i przygotowania projektów działalności w zakresie wytwarzania 

energii elektrycznej nie jest zagrożona.  
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Nadto Emitent wyjaśnia, że planowany efekt w postaci uporządkowania struktury wewnętrznej 

Emitenta zostanie osiągnięty poprzez wydzielenie do spółki Przejmującej aktywów i pasywów, które 

jak wyżej wskazano nie są przez Emitenta wykorzystywane do bieżącej działalności rozwojowej w 

zakresie wytwarzania energii elektrycznej a jednocześnie generują koszty i absorbują Zarząd i służby 

spółki w szczególności służby księgowe i prawne .  

Spodziewanymi korzyściami jakie Spółka ma odnieść w związku z procedurą podziału jest 

zwiększenie efektywności, konkurencyjności w segmencie wynajmu powierzchni oraz poprawy 

kondycji finansowej Spółki przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego kierunku działalności i 

rozwoju. 

Zgodnie z Planem Podziału pkt 2.3.2 (a) Dla uniknięcia wątpliwości przez pozostały majątek (aktywa i 

pasywa) Resbud S.A. , który nie został enumeratywnie wskazany w Załączniku nr 7 Planu Podziału, a 

więc przez majątek (aktywa i pasywa), które przechodzą na Spółkę przejmującą rozumie się w 

szczególności, ale nie wyłącznie: 

bądź nieprzedawnionych, zidentyfikowanych bądź jeszcze nieujawnionych, uznanych bądź jeszcze 

nieuznanych, wymagalnych bądź jeszcze niewymagalnych, zaskarżalnych bądź niezaskarżalnych, 

pieniężnych bądź niepieniężnych roszczeń majątkowych o charakterze cywilnoprawnym; 

.A. zaciągnięte do Dnia Wydzielenia włącznie z tytułu przedawnionych 

bądź nieprzedawnionych, zidentyfikowanych bądź jeszcze nieujawnionych, uznanych bądź jeszcze 

nieuznanych, wymagalnych bądź jeszcze niewymagalnych, zaskarżalnych bądź niezaskarżalnych, 

pieniężnych bądź niepieniężnych roszczeń majątkowych o charakterze administracyjnoprawnym; 

jeszcze nieujawnionych, uznanych bądź jeszcze nieuznanych roszczeń niemajątkowych o charakterze 

cywilnoprawnym; 

bądź jeszcze nieujawnionych, uznanych bądź jeszcze nieuznanych roszczeń niemajątkowych o 

charakterze administracyjnoprawnym; 

intencyjnych, umów przedwstępnych, umów dotyczących pierwokupu bądź pierwszeństwa, umów 

doradczych, ugód, kaucji, gwarancji, poręczeń, zastawów, kar umownych, odszkodowań, rękojmi, 

weksli; 

społecznych, grzywien i kar pieniężnych nakładanych przez organy sądowe, podatkowe i 

administracyjne, w tym m.in. przez Urząd Skarbowy, Państwową Inspekcję Pracy czy Komisję 

Nadzoru Finansowego, będące wynikiem  zdarzeń prawnych i faktycznych mających miejsce przed 

Dniem  Wydzielenia składników majątkowych; 

owne  oraz roszczenia 

o odszkodowanie z tytułu zdarzeń prawnych jak i faktycznych wynikające ze zdarzeń prawnych oraz 

faktycznych mających miejsce  przed Dniem  Wydzielenia  składników majątkowych; 

wartościowych oraz roszczenia o zwrot papierów wartościowych, roszczenia o naprawienie szkody 

oraz należne kary umowne będące własnością Spółek dzielonych w dniu wydzielenia  składników 

majątkowych;  

umów najmu i z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych przed Dniem Wydzielenia; 

, w tym rzeczy ruchome i nieruchomości zarówno  

zamortyzowane  pod kątem księgowym jak i będące w trakcie amortyzacji albo niepodlegające 

amortyzacji będące własnością Resbud S.A. w Dniu Wydzielenia włącznie; 

h stanów faktycznych oraz prawnych powstałych do 

Dnia Wydzielenia włącznie, a także wynikające ze stosunków prawnych albo faktycznych 

nawiązanych przed Dniem Wydzielenia; 
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administracyjnoprawnym, majątkowe bądź niemajątkowe, wynikające z pełnomocnictw udzielonych 

przed Dniem Wydzielenia przez Spółki dzielone przechodzą na Spółkę przejmującą.   

 

 

Wykaz majątku przekazanego do IFERIA S.A. Wartość w tys. zł. 

Rozrachunki z odbiorcami - należności 735 

Rozrachunki z odbiorcami – zobowiązania  -537 

RAZEM 198 

 
 
 
16. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta. 
 
W  I półroczu 2016 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   I półroczu 2016 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. 

 

Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej. 

Wynagrodzenie osób zarządzających i nadzorujących  01-01.2016-30-06-2016 

Osoby nadzorujące – członkowie Rad Nadzorczych 6 100 

Osoby zarządzające 12 000 

 
 

 30-06-2016 

Zarząd 12 000,00 

- Kajkowska Anna 12 000,00 
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Rada Nadzorcza 6 100,00 

- Hetkowski Wojciech 1 300,00 

- Koralewski Jacek 1 200,00 

- Patrowicz Damian 1 600,00 

- Patrowicz Małgorzata 1 000,00 

- Patrowicz Marianna 1 000,00 

 

 

Wynagrodzenie osób zarządzających i nadzorujących  01-01.2015-30-06-2015 

Osoby nadzorujące – członkowie Rad Nadzorczych 6 100 

Osoby zarządzające 12 000 

 

 30-06-2015 

Zarząd 12 000,00 

- Kajkowska Anna 12 000,00 

Rada Nadzorcza 6 100,00 

- Hetkowski Wojciech 1 300,00 

- Koralewski Jacek 1 200,00 

- Patrowicz Damian 1 600,00 

- Patrowicz Małgorzata 1 000,00 

- Patrowicz Marianna 1 000,00 

 
 
 
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 na dzień 10.03.2016 roku  
 

Lp. Nazwisko i imię / 
nazwa / 

Liczba akcji Liczba głosów % udział głosów w 
ogólnej liczbie głosów 

 
1. 

Damf Invest S.A 4.656.301 4.656.301 47,05 % 

 
2. 

Atlantis S.A 1.456.000 1.456.000 14,71 % 

 
3. 

Fon S.A 800.000 800.000 8,08 % 

 
Pośrednie posiadanie na dzień 10.03.2016 roku 
 

Lp. Nazwisko i imię / 
nazwa / 

Liczba akcji Liczba głosów % udział głosów w 
ogólnej liczbie głosów 

 Mariusz Patrowicz 6.912.301 6.912.301 69,84 % 
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1. 

 
2. 

Damian Patrowicz 6.912.301 6.912.301 69,84 % 

 
3. 

Damf Invest S.A 6.912.301 6.912.301 69,84 % 

 
 
Bezpośrednie posiadanie na dzień 08.08.2016 roku  
 

Lp. Nazwisko i imię / 
nazwa / 

Liczba akcji Liczba głosów % udział głosów w 
ogólnej liczbie głosów 

 
1. 

Damf Invest S.A 18 625 204  18 625 204  47,05 % 

 
2. 

Atlantis S.A 5 824 000 5 824 000 14,71 % 

 
3. 

Fon S.A 3.200 000 3 200 000 8,08 % 

 
 
Pośrednie posiadanie na dzień 08.08.2016 roku 
 

Lp. Nazwisko i imię / 
nazwa / 

Liczba akcji Liczba głosów % udział głosów w 
ogólnej liczbie głosów 

 
1. 

Mariusz Patrowicz 27 649.204 27 649 204 69,84 % 

 
2. 

Damian Patrowicz 27 649.204 27 649 204 69,84 % 

 
3. 

Damf Invest S.A 27 649.204 27 649 204 69,84 % 

 
 
Damian Patrowicz– Przewodniczący Rady Nadzorczej pośrednio posiada 27 649 204  akcji Emitenta, 
co stanowi 69,84% udziału w kapitale zakładowym spółki i pośrednio uprawnia do oddania 27 649 204 
głosów, stanowiących 69,84 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 
czego: 
- poprzez Spółkę DAMF Invest SA pośrednio posiada 18 625 204 akcji Spółki, 
- poprzez FON SA pośrednio posiada 3.200.000 akcji spółki, 
- poprzez Atlantis S.A pośrednio posiada 5 824.000 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. 
W okresie sprawozdawczym do Spółki wpłynęły zawiadomienia w trybie  art.69 ustawy o ofercie: 
 

1. W dniu 17.06.2016 roku Spółka Słoneczne Inwestycje Sp.z o.o. poinformowała o nabyciu 
557494 akcji spółki Resbud S.A co stanowi 5,63% w kapitale zakładowym oraz głosach na 
WZA . 

2. W dniu 20.06.2016 roku Spółka Damf Invest S.A poinformowała o zwiększeniu 
zaangażowania poprzez nabycie 400.000 sztuk akcji spółki Resbud S.A stanowiących 4,04% 
w kapitale zakładowym oraz głosach na WZA .Zaangażowanie Damf Invest S.A wynosi 
bezpośrednio 5 084 549 akcji stanowiących 51,37 % udziału w kapitale zakładowym oraz 
głosach na WZA, pośrednio 2.256.000 akcji stanowiących 22,79% w kapitale zakładowym 
oraz głosach na WZA . 

3. W dniu 20.06.2016 r. do siedziby spółki wpłynęło trzy zawiadomienia złożone przez Członków 
Rady Nadzorczej w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez 
podmiot blisko związany tych Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy 
o obrocie.  Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta poinformowali, że podmiot z nimi blisko 
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związany dokonał w dniu 20.06.2016r. w ramach umowy cywilnoprawnej – umowy pożyczki, 
transakcji nabycia akcji Emitenta w ilości 400.000. Ze względu na charakter umowy pożyczki 
Członkowie Rady Nadzorczej nie określili ceny zbycia akcji. 

4. W dniu 03.08.2016 roku do spółki wpłynęło zawiadomienie Akcjonariusza Spółki Słoneczne 
Inwestycje Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie informujące o zejściu poniżej progu 5% ogólnej 
liczby głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Resbud S.A  oraz o braku 
zaangażowania w Spółkę Resbud S.A . 

 
 
21. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych. 
 
W  I półroczu 2016 r. Spółka nie wdrażała programu akcji pracowniczych  i jednocześnie nie 
wprowadzała systemu ich kontroli. 
 
22. 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 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 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 . 
 
 
W dniu 21.07.2015 r. do Resbud S.A jako powoda – doręczono postanowienie udzielające 
zabezpieczenia powództwa RESBUD SA do kwoty 312.704,51 na 4 potencjalnych wierzytelnościach 
Eko – Wamax o zwrot kaucji zabezpieczających, przy sumie zabezpieczenia wyliczonej na 417.901.75 
zł . 17.02.2016 r. - SO w Krakowie wezwał EKO - WAMAX Sp. z o.o. do udokumentowania braku 
zarządu w spółce pozwanej na skutek rezygnacji z funkcji przez jedynego członka zarządu. SO w 
Krakowie nie wyznaczył terminu kolejnej rozprawy. 
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23. Informacja o umowach zawartych z biegłym rewidentem 

 
W dniu 11.01.2016r. Rada Nadzorcza Spółki jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru 
biegłego do badania sprawozdań Spółki postanowiła dokonać wyboru podmiotu Ground Frost 
Euroin Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 20A (KRS 0000061094), 
wpisanej na listę biegłych rewidentów pod numerem 68 jako podmiotu uprawnionego do 
przeglądu sprawozdania śródrocznego spółki za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 30.06.2016r. 
W dniu 31.03.2016 roku Zarząd Resbud S.A zawarł z Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 20A Umowę na przegląd śródrocznego sprawozdania 
finansowego sporządzonego na dzień 30.06.2016 roku .Strony w umowie uzgodniły 
wynagrodzenie  za przegląd sprawozdania finansowego w wysokości 3000 zł netto . 

 
24. Inne istotne zdarzenia jakie wystąpiły w okresie sprawozdawczym i po dniu na jaki 

sporządzono sprawozdanie finansowe 
 
 
1. W dniu 29.04.2016 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z 

następującym porządkiem obrad : 
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło  poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek 
obrad Walnego Zgromadzenia: 
1. Otwarcie Zgromadzenia, 
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do 
podejmowania uchwał, 
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, 
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia, 
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 
2015. 
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za 
rok obrotowy 2015. 
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2015. 
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 
obrotowym 2015 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2015. 
11. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015; 
b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015 to jest za okres od 01.01.2015 
do 31.12.2015; 
c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015; 
d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z 
działalności Spółki w roku 2015r oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015; 
e. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2015r tj. za okres od 01.01.2015 do 
31.12.2015; 
f. udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015; 
g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015; 
h. dalszego istnienia Spółki; 
i. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału 
zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, z upoważnieniem 
do wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie 
akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz zawarcia umowy z Krajowym 
Depozytem Papierów Wartościowych, 
j. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 
 
 
2. W  dniu 15.06.2016 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, 

Zarząd powziął informację o rejestracji w dniu 13.06.2016r. zmian w rejestrze KRS Spółki. 
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 
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Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13.06.2016 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki 
wynikających z treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.04.2016r.  
Zgodnie z treścią Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, Sąd Rejestrowy 
dokonał zmian Statutu Spółki w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 
4.256.140 do kwoty 3.959.200 zł w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z 
dotychczasowej wartości 0,43 zł każda akcja do 0,40 zł każda bez zmiany ilości akcji Spółki.  
 
Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.959.200 zł i dzieli się na 9.898.000 akcji o wartości 
nominalnej 0,40 zł każda akcja.  Poniżej podaje treść zmienionego na mocy uchwały nr 19 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.04.2016r par. 9.1 Statutu Spółki: 
 
9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.959.200 _słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt 
dziewięć tysięcy dwieście_ złotych i dzieli się na 9.898.000 _słownie: dziewięć milionów osiemset 
dziewięćdziesiąt osiem tysięcy_ akcji o wartości nominalnej 0,40 zł. _słownie: czterdzieści groszy_ 
każda akcja, to jest na: 
1. 3.360.000 _słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii 
A o wartości nominalnej 0,40 zł. _słownie: czterdzieści groszy_ oraz 
2. 6.538.000 _słownie: sześć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy_ akcji zwykłych na 
okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,40 zł. _słownie: czterdzieści groszy_. 
 
 
3. Na wniosek Emitenta w dniu 04.07.2016 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych S.A. w Warszawie podjął uchwałę nr 442/16 w sprawie zmiany wartości 
nominalnej akcji Spółki zarejestrowanych w KDPW.  
 
Obniżenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki w KDPW zostanie dokonane z dniem 
05.07.2016r. z dotychczasowej wartości nominalnej 0,43 zł każda akcja do wartości 0,40 zł każda 
akcja.  
 
Zarząd Emitenta wyjaśnia, że uchwała Zarządu KDPW S.A. została podjęta na wniosek Emitenta 
w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejestrowy KRS zmian Statutu Spółki wynikających z 
uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.04.2016r. w przedmiocie obniżenia 
kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości wszystkich akcji Spółki.  
Emitent o treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.04.2016r. informował 
raportem bieżącym nr 12/2016 z dnia 29.04.2016r, o rejestracji zmian Statutu Spółki Emitent 
informował raportem bieżącym nr 17/2016 z dnia 15.06.2016r. 
 
 

4 Odbycie NWZA w dniu 07.07.2016 roku z następującym porządkiem obrad: 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło  poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek 
obrad 
Walnego Zgromadzenia: 
1. Otwarcie Zgromadzenia, 
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do 
podejmowania uchwał, 
 
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, 
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia, 
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a. obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym 
proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego 
Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu; 
b. zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2016r. 
w sprawie w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania 
jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze 
emisji akcji zwykłych na okaziciela, wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki 
oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym 
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oraz ich dematerializacji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów 
Wartościowych; 
c. Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 
 
5 W  dniu 20.07.2016 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego KRS  
zarząd Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 20.07.2016r. zmian w rejestrze KRS Spółki. 
Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20.07.2016 r. dokonał rejestracji 
zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 
dnia 07.07.2016r.  
Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Emitenta z dnia 07.07.2016r., Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki w zakresie obniżenia 
wartości nominalnej akcji wszystkich 9.898.000 akcji Spółki z dotychczasowej wartości 0,40 zł do 
wartości 0,10 zł każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ilości akcji Spółki z 
dotychczasowej ilości tj. 9.898.000 do 39.592.000 bez zmiany wysokości kapitału zakładowego 
Spółki. W związku z czym Emitent informuje, że aktualnie kapitał zakładowy, który nie uległ 
zmianie wynosi 3 959 200,00 zł i dzieli się na 39.592.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł 
każda.  
Ponadto Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Emitenta Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji Statutu Spółki w zakresie Art. 9b 
Statutu Spółki zawierającego upoważnienie dla Zarządu Spółki do dokonania jednego lub kilku 
podwyższeń kapitału zakładowego _kapitał docelowy_ w drodze emisji akcji zwykłych na 
okaziciela.  
Emitent poniżej podaje treść zmienionego na mocy uchwał nr 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia z dnia 07.07.2016r art. 9.1 oraz 9b Statutu Spółki: 
Art. 9.1 Statutu Spółki 
9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.959.200 _słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt 
dziewięć tysięcy dwieście_ złotych i dzieli się na 39.592.000 _trzydzieści dziewięć milionów 
pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące_ akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. _słownie: dziesięć 
groszy_ każda akcja, to jest na: 
1. 13.440.000 _trzynaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela 
serii A o wartości nominalnej 0,10 zł. _słownie: dziesięć groszy_ oraz 
2. 26.152.000 _dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące_ akcji zwykłych na 
okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł. _słownie: dziesięć groszy_. 
Art. 9b Statutu Spółki  
1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 28.04.2019 roku, do podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o 
kwotę nie większą niż 2.969.400 _słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy 
czterysta_ złotych poprzez emisje akcji zwykłych na okaziciela. 
2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej 
zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. 
3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. 
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady 
pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. 
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez 
Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. 
Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady 
niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. 
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje 
uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności 
wymaga formy aktu notarialnego 
7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do 
wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w 
części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego 
dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do 
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 
 
 
6 Na wniosek Emitenta w dniu 25.07.2016 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów 
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Wartościowych S.A. w Warszawie podjął uchwałę nr 498/16 w sprawie wymiany akcji Spółki w 
związku z ich podziałem _Splitem_ uchwalonym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Emitenta z dnia 07.07.2016r.  
Zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW z dnia 25.07.2016r. w związku z obniżeniem wartości 
nominalnej wszystkich akcji Spółki z dotychczasowej wartości 0,40 zł każda do wartości 0,10 zł 
każda z dniem 29.07.2016r. dotychczasowe 9.898.000 akcji Emitenta o wartości 0,40 zł każda 
ulegnie podziałowi na 39.592.000 akcji o wartości 0,10 zł każda. 
Zarząd Emitenta wyjaśnia, że uchwała Zarządu KDPW S.A. została podjęta na wniosek Emitenta 
w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejestrowy KRS zmian Statutu Spółki wynikających z 
uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07.07.2016r. w sprawie obniżenia 
wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu 
ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.  
Emitent o rejestracji zmian Statutu Spółki informował raportem bieżącym nr 24/2016 z dnia 
20.07.2016r. 

 
OŚWIADCZENIA ZARZĄDU  
Zarząd RESBUD Spółka Akcyjna oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy: 
- Skrócone Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe RESBUD S.A. za okres sześciu 
miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie 
z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, 
rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową RESUBD S.A. oraz jej wynik finansowy, 
- Sprawozdanie Zarządu z działalności RESBUD S.A. za pierwsze półrocze 2016 r. zawiera 
prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i 
ryzyka. 
W świetle powyższego Zarząd RESBUD S.A. przedstawia z zachowaniem należytej staranności i 
dokładności Sprawozdanie Zarządu z działalności RESBUD S.A. za okres od dnia 01.01.2016 r. 
do dnia 30.06.2016 r. 
_________________________ 
Prezes Zarządu Anna Kajkowska 
 
OŚWIADCZENIE O WYBORZE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEGLĄDU 
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH DOKONUJĄCEGO PRZEGLĄDU SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO RESBUD S.A.  
 
Zarząd RESBUD S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do przeglądu sprawozdań finansowych 
dokonujący przeglądu jednostkowego skonsolidowanego sprawozdania finansowego został 
wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący 
przeglądu tego sprawozdania finansowego spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i 
niezależnej opinii o przeglądanym sprawozdaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
zawodowymi. 
Rada Nadzorcza RESBUD S.A. dokonała wyboru podmiotu, który przeprowadził przegląd   
jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego RESBUD S.A. Podmiotem wybranym 
jest: 
GROUND FROST EUROIN AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą 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 68. 
 
_________________________ 
Prezes Zarządu Anna Kajkowska 
 

 

Zarząd RESBUD S.A.:  
 

Anna Kajkowska-Prezes Zarządu        
    


