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Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji akcji. Information regarding completion of the share subscription.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.
Treść raportu:

[English version below Polish]
Zarząd RESBUD SE z siedzibą w Tallinie informuje, że w dniu 5 marca 2020 roku zakończyła się subskrypcja akcji
spółki, rozpoczęta na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 stycznia 2020 roku. Na
dzień zakończenia subskrypcji, nie dokonano żadnych zapisów na akcje spółki. Zarząd zgodnie z upoważnieniem
zawartym w uchwale emisyjnej rozważy przedłużenie terminu subskrypcji. Zgodnie z przepisami prawa
estońskiego oraz uchwałą numer 2 z dnia 7 stycznia 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd
w terminie 15 dni od daty zakończenia subskrypcji, jest uprawniony do przedłużenia terminu zapisu na akcje. W
przypadku podjęcia takiej decyzji emitent przekaże informację o nowym terminie w formie raportu bieżącego.
Z informacji przekazanych emitentowi przez osoby, do których była skierowana emisja akcji, są oni nadal
zainteresowani objęciem akcji nowej emisji Resbud SE. Mając jednak na uwadze, że zakończony został rok
obrotowy 2019, osoby mające objąć akcje zamierzają w pierwszej kolejności zapoznać się z rocznym
sprawozdaniem spółki, a dopiero następnie powziąć ostateczną decyzję inwestycyjną.
[English version]
legal basis – art. 17 MAR
The Management Board of RESBUD SE seated in Tallinn informs, that on 5 March 2020 the subscription of the
company’s shares, started on the basis of the resolution of Extraordinary General Meeting held 7 January 2020,
has been completed. At the date of subscription end, no one has subscribed for company’s shares. The
Management Board will consider extending subscription period, at the basis of authorization included in issuance
resolution. In accordance with the provisions of Estonian law and resolution number 2 of 7 January 2020 of the
Extraordinary General Meeting, the Management Board, within 15 days starting from the date of issuance
completion, is entitled to extend period of share subscription. In the event of such a decision, the issuer shall
provide information on the new subscription period in the form of a current report.
From the information provided to the issuer by the persons to whom the issue of shares was addressed, they are
still interested in acquiring the new shares Resbud SE. However, given that the financial year 2019 has ended,
the persons who are going to subscribe for new issued shares intend in the first place to familiarize themselves
with the company's annual report and then take the final investment decision.
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Stanowisko/Funkc ja

Podpis

Prezes Zarządu / President of the Management
Board
Członek Zarządu / Member of the Management
Board

Komisja Nadzoru Finansowego

2

