
Kraków, dnia 15.03.2021 r. 

1. DKW Polska OÜ  

xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx 

 

2. Iwona Długosz  

xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx 

 

1. Finantsinspektsioon  

Sakala 4, 10141 Tallinn, Estonia  

2. Resbud SE 

Järvevana tee 9-40 

11314 Tallinn, Estonia 

[English version attached] 

Zawiadomienie 

(jednorazowe zawiadomienie łączone) 

 

  

Jako akcjonariusze spółki RESBUD SE z siedzibą Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, 

Järvevana tee 9-40, 11314 zarejestrowanej w Estońskim Rejestrze Handlowym pod numerem 14617750 

(dalej: RESBUD lub Spółka), niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w § 185 Estońskiej 

ustawy o rynku papierów wartościowych zawiadamiamy o: bezpośrednim oraz pośrednim 

zwiększeniu stanu posiadania akcji RESBUD SE z siedzibą w Tallinnie, zarejestrowanej w 

Estońskim Rejestrze Handlowym pod numerem 14617750  (dalej: RESBUD lub Spółka). 

 

Zawiadamiający DKW Polska OÜ informuje, iż w dniu 9.03.2021 r. w wyniku rejestracji podwyższenia 

kapitału zakładowego RESBUD dokonał nabycia bezpośredniego 41 519 548 sztuk akcji Spółki, co 

stanowi 17,55 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 41 519 548 głosów, 

stanowiących 17,55 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

 

Zawiadamiający informuje, że przed podwyższeniem kapitału zakładowego RESBUD tj. na dzień 

8.03.2021 r. posiadała bezpośrednio 2 312 000 sztuk akcji Spółki, co stanowi 12,77 % udziału w kapitale 

zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 2 312 000 głosów, stanowiących 12,77 % udziału w 

ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  



 

Zawiadamiający Iwona Długosz informuje, iż w dniu 9.03.2021 r. w wyniku rejestracji podwyższenia 

kapitału zakładowego RESBUD dokonał nabycia pośredniego 41 519 548 sztuk akcji Spółki, co stanowi 

17,55 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 41 519 548 głosów, 

stanowiących 17,55 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nabycie 

pośrednie związane jest z tym, że zawiadamiający posiada 100 % udziałów w spółce DKW Polska OÜ.   

 

Zawiadamiający Iwona Długosz informuje, że przed podwyższeniem kapitału zakładowego RESBUD 

tj. na dzień 8.03.2021 r. posiadała pośrednio 2 312 000 sztuk akcji Spółki, co stanowi 12.77 % udziału 

w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 2 312 000 głosów, stanowiących 12.77 % 

udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

Zawiadamiający DKW Polska OÜ informuje, że po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego 

RESBUD SE, tj. na dzień 9.03.2021 r. posiada łącznie  43 831 548 sztuk akcji Spółki, co stanowi 18,52 

% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 43 831 548 głosów, stanowiących 

18,52 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

Zawiadamiający Iwona Długosz informuje, że po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego 

RESBUD SE, tj. na dzień 9.03.2021 r. posiada łącznie pośrednio 43 831 548 sztuk akcji Spółki, co 

stanowi 18,52 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 43 831 548 głosów, 

stanowiących 18,52 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pośrednie 

posiadanie związane jest z tym, że zawiadamiający posiada 100 % udziałów w spółce DKW Polska OÜ. 

 

Ponadto Zawiadamiając Iwona Długosz informuje, że żadne inne podmioty od niej zależne nie posiadają 

akcji Spółki oraz, że zawiadamiający nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których 

przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.  Zawiadomienie 

sporządzone jest wspólne przez akcjonariuszy Iwonę Dlugosz oraz DKW Polska OÜ zgodnie z 1851 (2) 

Estońskiej ustawy o rynku papierów wartościowych. 

 

 

 

…………………………….      ………………………. 

Krzysztof Długosz        Iwona Długosz 

członek zarządu DKW Polska OÜ 

 

  



Kraków, 15.03.2021 

1. DKW Polska OÜ  

xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx 

2. Iwona Długosz  

xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx 

1. Finantsinspektsioon  

Sakala 4, 10141 Tallinn, Estonia  

2. Resbud SE 

Järvevana tee 9-40 

11314 Tallinn, Estonia 

 

Notification 

(joint one-time notice) 

As a shareholders of RESBUD SE registered office in Harju maakond, Tallinn, Kesklinna 

linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314 registered in the Estonian Commercial Register under 

number 14617750 (hereinafter RESBUD or Company), hereby fulfilling the obligation set out 

in § 185 of the Estonian Securities Act We inform about: direct and indirect increase in 

ownership of RESBUD SE shares registered office in Tallin,  registered in the Estonian 

Commercial Register under number 14617750  (hereinafter: RESBUD or Company). 

 

Notifier DKW Polska OÜ informs, that on 9.03.2021, as a result of the registration of the 

increase of RESBUD share capital he acquired directly 41 519 548 shares of the Company, 

representing 17.55 % of the share capital of the Company and entitles to 41 519 548 votes, 

representing 17.55 % of the total number of votes at the General Meeting of the Company. 

 

The notifier informs that before the increase in the share capital of RESBUD, i.e. as at 8.03.2021 

he held directly 2 312 000  shares of the Company, which represents 12.77 % of the share 

capital of the Company and entitles to 2 312 000  votes, representing 12.77 % of votes in the 

total number of votes at the General Meeting of the Company. 

 

Notifier Iwona Długosz  informs, that on 9.03.2021, as a result of the registration of the increase 

of RESBUD share capital she acquired indirectly 41 519 548 shares of the Company, 



representing 17.55 % of the share capital of the Company and entitles to 41 519 548 votes, 

representing 17.55 % of the total number of votes at the General Meeting of the Company. The 

indirect acquisition is related to the fact, that the notifier holds a 100 % shares of DKW Polska 

OÜ. 

 

Notifier Iwona Długosz informs that before the increase in the share capital of RESBUD, i.e. 

as at 8.03.2021 she held indirectly 2 312 000 shares of the Company, which represents 12.77 

% of the share capital of the Company and entitles to 2 312 000 votes, representing 12.77 % of 

votes in the total number of votes at the General Meeting of the Company. 

 

Notifier DKW Polska OÜ informs, that after increasing the share capital of RESBUD SE, i.e. 

as at 9.03.2021, it holds directly a total of 43 831 548 shares in the Company, which constitutes 

18.52% of the share capital of the Company and entitles to cast 43 831 548  votes, constituting 

18.52% of the total number of votes at the General Meeting of the Company. 

 

The notifying Iwona Długosz informs that after increasing the share capital of RESBUD SE, 

i.e. as at 9.03.2021, she holds indirectly a total of 43 831 548 shares in the Company, which 

constitutes 18.52% of the share capital of the Company and entitles to cast 43 831 548  votes, 

constituting 18.52% of the total number of votes at the General Meeting of the Company. 

Indirect ownership is related to the fact, that the notifier holds a 100 % of shares in DKW Polska 

OÜ. 

 

In addition notifying informs, that no other subsidiaries hold shares of the Company and that 

the notifying did not conclude any understandings or agreements whose subject matter would 

be the transfer of the right to exercise the voting right.  

 

The notice was jointly drawn up by shareholders Iwona Długosz and DKW Polska OÜ in 

accordance with 1851 (2) Estonian Securities Market Act. 

 

…………………………….      ………………………. 

Krzysztof Długosz        Iwona Długosz 

Member of the management board of DKW Polska OÜ 


