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Treść raportu:

[English version below Polish]

Zarząd RESBUD SE z siedzibą w Tallinie informuje, że na skutek rozprzestrzeniania się koronawirusa na 
terytorium Estonii, Polski oraz Rosji, działalność prowadzona przez emitenta nie uległa znacznemu ograniczeniu. 
W związku ze zmianą strategii spółki, emitent nie prowadzi działalności operacyjnej związanej z budownictwem, 
dlatego zaistniała epidemia nie wywiera znacznego bezpośredniego wpływu na aktualną działalność spółki. 
Wszystkie czynności wykonywane przez spółkę o charakterze administracyjnym realizowane są na bieżąco. Część 
zadań wykonywana jest przez współpracowników na zasadach home office, natomiast kontakty pomiędzy nimi a 
kontrahentami następują za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 

Na chwilę obecną spółka przewiduje wyłącznie możliwe do wystąpienia utrudnienia związane z badaniem 
sprawozdania finansowego przez audytora. Utrudnienia te mogą polegać na konieczności dostarczenia 
oryginałów dokumentów lub potrzeby bezpośredniego spotkania z audytorem. 

Zagrożenie epidemiologiczne związane z wystąpieniem wirusa COVID19 może mieć wpływ na spółki powiązane z 
emitentem, których udziały zostały wniesione jako aport w ramach emisji akcji zakończonej  w dniu 19 grudnia 
2019 roku (informacja zawarta w raporcie bieżącym 49/2019). 

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Resbud SE zwrócił się do spółki Conpol Sp. z o. o. oraz Energokomplekt OOO 
celem uzyskania informacji w zakresie wpływu epidemii wirusa COVID19 na działalność operacyjną tych spółek. 

Z informacji przekazanych przez spółkę Conpol Sp. z o. o. wynika, że na dzień dzisiejszy spółka prowadzi w sposób 
dotychczasowy działalność operacyjną na terytorium Polski. Prace budowalne związane z bieżącymi inwestycjami 
są realizowane bez żadnych zakłóceń. Spółka ta również poinformowała, że wszystkie zaplanowane na ten rok 
prace budowlane zostaną rozpoczęte w terminach zgodnie z zawartymi umowami. W działalności operacyjnej 
Conpol Sp. z o. o. napotkała wyłącznie dwa problemy związane z panującą epidemią. Pierwszym z nich był odpływ 
pracowników zagranicznych (głównie z Ukrainy), drugim natomiast nieznaczne przesunięcia terminów 
zakończenia prac budowalnych. Wskazane powyżej przeszkody nie wpłynęły w sposób znaczący na działalność 
spółki. Po pierwszej fali wyjazdów do swoich rodzinnych krajów, pracownicy zagraniczni wracają do pracy w 
Polsce. Biorąc pod uwagę, że ich powroty zbiegły się z zakończeniem wykonywanych inwestycji, czynnik ten nie 
wpłynął w stopniu znaczącym na działalność spółki. Nieznaczne opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych 
zostały natomiast uwzględnione przez inwestorów w harmonogramach i ze względu na panującą sytuację 
epidemiczną, nie wpłynęło to negatywnie na rozliczenia pieniężne. 

Spółka Energokomplekt OOO prowadzi głównie działalność handlową jako pośrednik specjalistycznych wyrobów 
budowlanych dla energetyki na terytorium Federacji Rosyjskiej. Branża w której spółka prowadzi swoją 
działalność jest branżą profesjonalną (B2B) oraz wysoko wyspecjalizowaną. Na chwilę obecną z informacji 
przekazanych przez tę spółkę wynika, że jej działalność nie została w żaden negatywny sposób dotknięta panującą 
epidemią. 

W przypadku zmiany informacji w powyższym zakresie emitent przekaże aktualizację w formie raportu bieżącego. 

[English version]

legal basis – art. 17 MAR

The Management Board of RESBUD SE seated in Tallinn informs, that as a result  of the spread of coronavirus in 
the territory of Estonia, Poland and Russia, the activities carried out by the issuer have not been significantly 
reduced. Due to the change in the company's strategy, the issuer does not carry out operational activities related 
to construction, therefore the outbreak does not have a significant direct impact on the company's current 
activities. All activities carried out by an company related to the administration are performed on an ongoing basis. 
Some of the tasks are performed by co-workers on a home office basis, while contacts between them and 

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB 16 2020RESBUD SE
Some of the tasks are performed by co-workers on a home office basis, while contacts between them and 
business partners are performed through means of distance communication. 

At the moment, the company only anticipates the obstacles related to auditing of company annual report by the 
auditor. These difficulties may consist in the need to provide original documents or to need a direct meeting with 
the auditor. 

The epidemiological threat associated with COVID19 may affect companies associated with the issuer whose 
have been brought as an contribution in-kind as part of the share issue process ended on 19 December 2019 
(information included in current report 49/2019).

In view of the above, the Management Board of Resbud SE asked Conpol Sp. z o. o. and Energokomplekt OOO in 
order to obtain information on the impact of the COVID19 virus epidemic on the operational activities of these 
companies.

According to the information provided by Conpol Sp. z o. o., the company is operating in its regular basis on 
Poland territory. Construction work related to current investments is carried out without any disruption. The 
company also announced, that all planned construction work for this year will be started in accordance with the 
concluded agreements. In its operational activities Conpol Sp. z o. o. encountered only two problems related to 
the current epidemic. The first was the outflow of foreign workers (mainly from Ukraine), while the second was a 
slight postponements of construction completion deadlines. The obstacles referred to above did not significantly 
affect the company's activities. After the first wave of returns to their home countries, foreign workers return to work 
in Poland. Given that the return coincided with the completion of the investments carried out, this factor did not 
significantly affect the company's activities. However, slight delays in the construction works carried out were taken 
into account by investors and, due to the prevailing epidemic situation, this did not affect the monetary settlement.

Energokomplekt OOO mainly carries out commercial activities as an intermediary of specialized construction 
products for energy in the territory of the Russian Federation. The industry in which the company operates is 
professional activities (B2B) and highly specialized. At the moment, it is apparent from the information provided by 
the company, that its activities have not been adversely affected   by the current epidemic in any way. In the event of 
changes to the information mentioned above, the issuer shall provide update in the form of a current report.
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