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Skrócona nazwa emitenta

RESBUD SE

Temat

Zmiana terminu przekazania zaudytowanego raportu rocznego za 2020. Change of the date of submitting the 
audited annual report for 2020. 
Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

[English version below Polish]

Zarząd RESBUD SE (kod rejestrowy: 14617750) z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, 
Järvevana tee 9-40, 11314 Estonia informuje, że audyt sprawozdania finansowego za 2020 roku nie został 
zakończony. Emitent w dniu przekazania raportu rocznego za 2020 rok wskazał, że prace audytora nadal trwają, a 
zgodnie z najlepsza wiedzą Zarządu powinny one zostać zakończone do dnia 17 maja 2021 roku. Mając na 
uwadze, że spółka do dnia dzisiejszego nie otrzymała jeszcze opinii audytora, Zarząd wskazuje, iż spodziewa się 
otrzymania wskazanej powyżej opinii w najbliższych dniach. Biorąc jednak pod uwagę zaistniałe opóźnienia, opina 
może zostać przekazana do końca maja 2021 roku. Opinia zostanie przekazana do publicznej wiadomości 
niezwłocznie po jej otrzymaniu przez Resbud SE. 

[English version]
legal basis: article 17 MAR. 

The Management Board of RESBUD SE (registration code:14617750), with its registered office in Harju maakond, 
Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314 Estonia informs, that audit of 2020 annual report has not 
been completed. The issuer indicated on a day of submitting 2020 annual report, that the work of the auditor is 
still ongoing, and to the best of the Management Board knowledge, it should be completed by 17 May 2021. 
Considering that the Company has not yet received opinion of the auditor, the Management board points out, that 
it expects to receive abovementioned opinion within the next few days. However, given the delays, the opinion may 
be submitted by the end of May 2021. The opinion will be made public as soon as it has been received by 
RESBUD SE.
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