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Treść raportu: 

Zarząd Ronson Europe N.V., spółki notowanej na rynku regulowanym prowadzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., informuje, że w dniu 20 listopada  2013 r. 
otrzymał od I.T.R. 2012 B.V. zawiadomienie o następującej treści: 

„Działając w imieniu I.T.R. 2012 B.V. (“ITR 2012”), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 
2009 r., nr 185, poz. 1439, ze zm.) („Ustawa o Ofercie”), niniejszym zawiadamiamy, że w 
dniu 14 listopada 2013 r. w wyniku realizacji umowy zawartej w dniu 19 lipca 2013 r., ITR 
2012 stał się ekonomicznym beneficjentem (poprzez współkontrolę nad spółką prawa 
holenderskiego utworzoną pomiędzy ITR 2012 i U. Dori Group Ltd. („U. Dori Group”)) w 
stosunku do 20.900.000 akcji Ronson Europe N.V. (“Spółka”) reprezentujących 7,67% 
ogólnej liczby akcji w Spółce i uprawniających do 20.900.000 głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,67% ogólnej liczby głosów. ITR 2012 łącznie z U. Dori 
Group (poprzez współkontrolę nad spółką prawa holenderskiego), nabył 41.800.000 akcji 
(łącznie z 20.900.000 akcjami Spółki wspomnianymi powyżej) reprezentujących 15,34% 
ogólnej liczby akcji w Spółce, uprawniających do 41.800.000 głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki i stanowiących 15,34% ogólnej liczby głosów. 

Przed realizacją transakcji ITR 2012 był ekonomicznym beneficjentem w stosunku do 
87.449.187 akcji Spółki reprezentujących 32,1% ogólnej liczby akcji w Spółce, 
uprawniających do 87.449.187 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiących 
32,11% ogólnej liczby głosów. 

W wyniku realizacji transakcji ITR 2012 stał się ekonomicznym beneficjentem (poprzez 
współkontrolę nad general partnership prawa holenderskiego utworzonym pomiędzy ITR 
2012 i ITR-Dori B.V. oraz poprzez współkontrolę nad spółką prawa holenderskiego pomiędzy 
ITR 2012 i U. Dori Group) w stosunku do 108.349.197 akcji w Spółce, reprezentujących 
39,78% ogólnej liczby akcji w Spółce, uprawniających do 108.349.197 na walnym 
zgromadzeniu Spółki i stanowiących 39,78% ogólnej liczby głosów.”  


