
RB 18 2020RESBUD SE

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2020

Data sporządzenia: 2020-05-28

Skrócona nazwa emitenta

RESBUD SE

Temat
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Inne uregulowania 

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 czerwca 2020 
roku. 

Tym samym pierwotne terminy przekazania raportów okresowych wskazane przez Zarząd w raporcie bieżącym 
numer 4/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku, raporcie bieżącym numer 15/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku oraz 
raporcie bieżącym 17/2020 z dnia 14 maja 2020 roku ulegają zmianie. 

Zarząd wskazuje, iż powodem przesunięcia publikacji raportu rocznego za 2019 rok pozostają nadal kwestie 
formalne, dotyczące prowadzonego audytu, który jest w toku. Przedmiotem badania audytora są między innymi 
udziały w spółkach położonych poza granicami państwa macierzystego emitenta tj. Estonii. Mając na uwadze 
utrudnienia związane z uzyskiwaniem dostępu do oryginałów dokumentów, spowodowane różnymi regulacjami 
prawnymi, ograniczającymi przemieszczanie się podczas pandemii COVID19 pomiędzy państwami, na których 
terenie znajdują się aktywa emitenta w postaci udziałów, audyt nie został jeszcze ukończony.   

W przypadku wcześniejszego zakończenia audytu Zarząd przekaże raport w terminie wcześniejszym. O 
wcześniejszym przekazaniu raportu rocznego zarząd poinformuje z  jednodniowym wyprzedzeniem w formie 
raportu bieżącego. 

[English version]

The management board of Resbud SE, seated in Tallinn informs that, 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 June 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, in the current report 15/2020 of 29 April 2020 and  the 
current report 17/2020 of 14 May 2020 are amended

The management board points out, that the reason for the postponement of the publication of the annual report for 
2019 is still the formal issues regarding ongoing audit. Part of the audit among other thing is examination of 
shares in companies located outside borders of issuer home state, i.e. Estonia. In view of the difficulties in 
accessing original documents caused by various legal regulations, restricting movement during the COVID19 
pandemic between countries where the issuer's assets in the form of shares are located, the audit has not yet 
been completed.

The Management Board shall  indicate that if the work concerning audit is completed earlier, the annual report will 
be submitted earlier. The Management Board will inform of the earlier submission of the annual report one day in 
advance in the form of a current report.
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