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Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

[English version below Polish]

Zarząd Resbud SE z siedzibą w Tallinie informuje, że subskrypcja akcji emitenta uchwalona podczas obrad 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31 maja 2019 roku nie została zakończona. 

Zgodnie z uchwałą numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Resbud SE z dnia 31 maja 2019 roku, 
oferta nabycia akcji zostanie skierowana do oznaczonych podmiotów (subskrypcja prywatna). Oferta nabycia akcji 
musi zostać poprzedzona wyceną przedmiotu aportu tj. udziałów w spółkach wskazanych w przedmiotowej 
uchwale.  Mając na uwadze fakt, że prace nad wycenami nie zostały jeszcze zakończone, ze względu na 
konieczność ich koordynacji w różnych krajach, Zarząd Resbud SE postanowił, iż w terminie 15 dni licząc od dnia 
4 sierpnia 2019 roku podejmie decyzję dotyczącą przedłużenia okresu subskrypcji akcji.

Na podstawie § 347 (3) estońskiego kodeksu handlowego Zarząd jest uprawniony do takiego działania, jeżeli 
uchwała dotycząca emisji przewiduje taką możliwość. Zgodnie z pkt. 8 uchwały numer 4 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Resbud SE z dnia 31 maja 2019 roku, Zarząd jest upoważniony do przedłużenia okresu 
subskrypcji. 

[English version]

legal basis – art. 17 MAR

The Management Board of Resbud SE, seated in Tallinn, informs that the subscription of the issuer's new shares 
adopted during the Extraordinary General Meeting on 31 May 2019 was not completed. 

According to the resolution number 4 of the Extraordinary general Meeting of Resbud SE of 31 May 2019, the offer 
to acquire shares will be addressed to the designated entities (private subscription). The offer to acquire shares 
must be preceded by the valuation of the item of contribution, i.e. shares in the companies identified in above 
mentioned resolution. Given that the work on the valuation of shares has not yet been completed, due to the need 
for coordination in different countries, the Management Board of Resbud SE decided, that within 15 days of August 
4 2019, it would consider on the extension of subscription period. 

Pursuant to § 347 (3) of the Estonian Commercial Code, the Management Board shall be entitled to such action, if 
the resolution concerning the issue provides for such a possibility. According to point 8 of resolution number 4 of 
the Extraordinary General Meeting of Resbud SE of 31 May 2019, the Management Board is authorized to extend 
the period of subscription. 
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