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Temat

Publikacja szacunkowych wybranych  wstępnych danych finansowych za 2019 rok. Publication of selected 
estimates of preliminary financial data for 2019.
Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

[English version below Polish]

Zarząd RESBUD SE z siedzibą w Tallinie w nawiązaniu do raportu 10/2020 z dnia 6 marca 2020 roku, przekazuje 
w załączeniu wstępne szacunkowe wybrane dane finansowe za 2019 rok. Wybrane wstępne szacunkowe dane 
zostały przekazane według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzenia, jednak mogą ulec zmianie. 
Spółka przygotowuje aktualnie roczne sprawozdanie finansowe za 2019, które będzie zawierać ostateczne dane 
finansowe. Wstępne szacunkowe dane załączone do niniejszego raportu nie zostały jeszcze zbadane przez 
biegłego rewidenta. W przypadku istotnych zmian przekazanych danych, jeszcze przed oficjalną publikacją 
raportu rocznego za 2019 rok, emitent dokona aktualizacji danych przekazanych w dniu 9 marca 2020 roku.  

[English version]

legal basis – art. 17 MAR

The Management Board of RESBUD SE seated in Tallinn according to the report 10/2020 of 6 March 2020, 
provides preliminary selected financial estimates for 2019 as an annex to this report. Preliminary selected 
estimates have been provided to the best of the Management Board's knowledge at the date of their publishing, 
but are subject to change. The Company is currently preparing its 2019 annual accounts, which will include final 
financial data. The preliminary financial estimates annexed to this report have not yet been examined by the 
auditor. In the event of significant changes to the submitted data, even before the official publication of the 2019 
annual report, the issuer will update the data published on 9 March 2020.
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