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Treść raportu:           
 
Zarząd Spółki Ronson Europe N.V. notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. („Emitent”) informuje, iŜ w dniu 15 września 2009 r. spółki zaleŜne 
Emitenta: Ronson Development City Sp. z o.o., Ronson Development Conception Sp. z o.o. 
oraz Ronson Development Sp. z o.o. – Landscape Sp. k. („Spółki ZaleŜne”) podpisały aneks 
(„Aneks”) do umowy kredytu z 14 września 2007 r. („Umowa Kredytu”) zawartej z Bankiem 
BPH S.A. (obecnie Pekao S.A.) dotyczącej kredytu na kwotę 45,6 mln zł („Kredyt”). 
 
Zgodnie z zawartym Aneksem termin spłaty kredytu został przesunięty z 14 września 2009 r. 
na 31 października 2009 r. NiezaleŜnie od podpisanego Aneksu zgodnie z decyzjami 
kredytowymi podjętymi w maju b.r. przez Bank Pekao S.A. i zaakceptowanymi przez 
Emitenta i przez Spółki ZaleŜne, ostateczny termin spłaty Kredytu został ustalony na dzień 13 
września 2010 r. i na podstawie tej decyzji kredytowej moŜliwa będzie kolejna prolongata 
spłaty Kredytu. Ponadto Bank Pekao S.A. zobowiązał się do udzielenia nowego kredytu z 
przeznaczeniem na sfinansowanie budowy projektu mieszkaniowego Nautica na 
warszawskim Ursynowie („Projekt Nautica”). Warunki prolongaty spłaty Kredytu jak i 
finansowania projektu Nautica były negocjowane łącznie. W związku z tym jednak, Ŝe jedna 
ze spółek zaleŜnych Emitenta prowadząca Projekt Nautica nie będzie korzystać z 
przyznanego kredytu budowlanego (z uwagi na bardzo dobrą sytuację finansową tego 
projektu i brak konieczności korzystania z finansowania bankowego), Emitent wystąpił do 
Banku z wnioskiem o renegocjowanie warunków prolongaty spłaty Kredytu. Strony 
uzgodniły, Ŝe do dnia 31 października 2009 r. Bank Pekao S.A., Emitent i Spółki ZaleŜne 
uzgodnią nowe warunki prolongaty Kredytu, a w przypadku braku moŜliwości osiągnięcia 
porozumienia na nowych warunkach, przewidywane jest zawarcie do dnia 31 października 
2009 r. kolejnego aneksu do Umowy Kredytowej na wcześniej uzgodnionych warunkach i 
zaakceptowanych przez Bank Pekao S.A. w maju br. 
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 
roku w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - przedmiotowa Umowa 
spełnia kryterium umowy znaczącej przekraczając wartość 10% kapitałów własnych 
Emitenta. 
 


