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Skrócona nazwa emitenta

RESBUD SE

Temat

Złożenie oferty nabycia nowych akcji potencjalnym subskrybentom. Submission of an offer to acquire new shares 
to potential subscribers.
Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

[English version below Polish]

Zarząd RESBUD SE z siedzibą w Tallinie informuje, że w dniu 22 grudnia 2020 roku złożył ofertę nabycia akcji 
nowej emisji udziałowcom spółek Energokompliekt OOO, Conpol sp. z o. o. oraz Uniwersim sp. z o. o. Oferta 
nabycia akcji nowej emisji stanowi realizację postanowień, które zapadły podczas Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE w dniu 7 września 2020 roku.

Zarząd zaoferował łącznie 218.520.263 sztuk akcji nowej emisji. Odpowiedź na złożoną ofertę może zostać 
udzielona do dnia 30 grudnia 2020 roku. Emitent przekaże informację na temat zapisów złożonych przez osoby 
uprawnione oraz dokonanego przydziału akcji do 31 grudnia 2020 roku. 

[English version]
legal basis – art. 17 MAR

The Management Board of RESBUD SE seated in Tallinn informs, that on 22 December 2020 it made an offer to 
acquire new issued shares to shareholders of the following companies: Energokompliekt OOO, Conpol sp. z o. o. 
and Uniwersim sp. z o. o. The offer to acquire new issued shares is the implementation of the provisions that 
were made at the Annual General Meeting of shareholders of RESBUD SE on September 7, 2020. 

Management Board offered a total of  218.520.263 new issued shares. The answer to a submitted offer may be 
given until 30 December 2020. The issuer will provide information on the submitted subscriptions by the 
authorized persons and the allocation of shares by 31 December 2020.
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