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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

[English version below polish]
Zarząd Resbud SE z siedzibą w Tallinie informuje o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raportu 
rocznego za 2021 rok. Równocześnie Zarząd wskazuje nowy termin przekazania skonsolidowanego raportu 
rocznego za 2021 rok na dzień 2 maja 2022 roku. 

Tym samym pierwotny termin przekazania raportu okresowego wskazany przez Zarząd w raporcie bieżącym 
numer 1/2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku ulega zmianie. 

Zarząd wskazuje, iż powodem przesunięcia publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok jest 
sytuacja związana z wojną na Ukrainie. Spółka posiada jednostkę zależną na terenie Federacji Rosyjskiej, co 
powoduje konieczność podjęcia dodatkowych czynności związanych z oceną przedstawionych przez tą spółkę 
informacji. Ponadto podmiot mający dokonać audytu skonsolidowanego sprawozdania finansowego tj. KPMG 
wycofał się ze świadczenia usług na terenie Federacji Rosyjskiej. W tym stanie rzeczy przekazany w dniu 2 maja 
2022 roku raport nie będzie zaudytowany. Z ustaleń dokonanych przez Zarząd Resbud SE wynika, że audyt 
rocznego skonsolidowanego sprawozdania za 2021 roku zostanie dokonany przez KPMG w terminie późniejszym, 
ze względu na zawarcie umowy o świadczenie usług jeszcze przed wycofywaniem się KPMG z Federacji 
Rosyjskiej. 

[English version]
The management board of Resbud SE, seated in Tallinn informs, that the date of the publication of the 
consolidated annual report for 2021 year has been changed. At the same time, the management board shall sets 
the new date of publication 2021 consolidated annual report for 2 May 2022.

Thus, the original planned date for the publication of the periodic report indicated by the Management Board in the 
current report number 1/2022 of 19 January 2022 is amended. 

The Management Board indicates, that the reason for postponing the publication of the annual consolidated 
report for 2021 is the situation related to the war in Ukraine. The company has a subsidiary in the Russian 
Federation, which makes it necessary to take additional steps related to the assessment of the information 
provided by this company. In addition, the entity responsible for the audit of the consolidated financial statements, 
i.e. KPMG, withdrew from the provision of services in the Russian Federation. In this state of affairs, the report 
submitted on May 2, 2022 will not be audited. According to the arrangements made by the Management Board of 
Resbud SE, the audit of the annual consolidated report for 2021 will be performed by KPMG at a later date, due to 
the conclusion of the service contract even before the withdrawal of KPMG from the Russian Federation.
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