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Treść raportu:

[English version below]

Zarząd Resbud SE z siedzibą w Tallinie informuje o zmianie terminu przekazania raportu rocznego za 2019 rok. 
Równocześnie Zarząd wskazuje nowy termin przekazania raportu rocznego za 2019 rok na dzień 15 maja 2020 
roku. 

Tym samym pierwotne terminy przekazania raportów okresowych wskazane przez Zarząd w raporcie bieżącym 
numer 4/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku ulegają zmianie. 

Zarząd wskazuje, iż powodem przesunięcia publikacji raportu rocznego za 2019 rok są kwestie organizacyjne, 
związane między innymi ze zmianą audytora. 

Biorąc pod uwagę, że dotychczasowy audytor wypowiedział umowę w marcu 2020 roku, spółka została zmuszona 
do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, którego przedmiotem był wybór nowego 
audytora. Nowy audytor został wybrany 30 marca 2020 roku, natomiast rozpoczęcie przez niego prac nastąpiło 
odpowiedni później, tj. dopiero po zawarciu umowy. Z powyższych powodów prace nad badaniem raportu za 2019 
rok nie zostaną zakończone w pierwotnym terminie. Biorąc pod uwagę, że opina audytora powinna zostać wydana 
w terminie do 15 maja 2020 roku, emitent podjął decyzję, iż przekaże raport roczny wraz z opinią w tym właśnie 
dniu.  

[English version]

The management board of Resbud SE, seated in Tallinn, informs the date of the publication of the annual report 
for 2019 year has been changed. At the same time, The Management board shall sets the new date of publication 
2019 annual report for 15 May 2020.

Thus, the original planned dates for the publication of the periodic reports indicated by the Management Board in 
the current report number 4/2020 of 31 January 2020 are amended.

The management board indicates that the reason for the postponement of the publication of the annual report for 
2019 is the organizational issues, related inter alia to the change of auditor. 

Given that the former auditor contract was terminated in March 2020, the company was forced  to convene an 
extraordinary general meeting of shareholders, the subject of which was the election of new auditor. The new 
auditor was elected 30 March 2020, and his work has begun  accordingly later, i.e. after the conclusion of the 
contract. For this reason, the work on the 2019 annual report audit will not be completed by the original date. Given 
that the auditor's opinion should be issued by 15 May 2020, the issuer decided to provide the annual report 
together with the opinion on that very day.
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