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Ronson chce pozyskać środki z emisji akcji na nowe projekty 
PAP - Biznes 
9 Gru 2013, 15:07 
 
 
09.12. Warszawa (PAP) - Ronson Europe myśli o emisji akcji w celu pozyskania finansowania na 
realizację nowych projektów - poinformowała spółka w komunikacie. 

"Zarząd Ronson Europe (...) 9 grudnia 2013 r. podjął decyzję o rozpoczęciu poszukiwań potencjalnych 
możliwości finansowania spółki, w szczególności poprzez pozyskanie inwestorów zainteresowanych 
inwestycją w akcje spółki, emitowane w trybie oferty prywatnej w granicach kapitału docelowego (...)" - 
podała spółka. 

Rada nadzorcza w poniedziałek zatwierdziła emisję nowych papierów firmy. Ustalenia dotyczące 
ostatecznej liczby akcji i ceny zapadną w późniejszym terminie. 

"Celem zarządu spółki jest pozyskanie środków finansowych niezbędnych dla dalszej realizacji 
strategii spółki, przede wszystkim w zakresie zapewnienia finansowania dla planowanych nowych 
projektów" - poinformowano w raporcie. (PAP) 
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The article is also available under the following links: 

http://finanse.wp.pl/kat,1033745,title,Ronson-chce-pozyskac-srodki-z-emisji-akcji-na-nowe-
projekty,wid,16243030,wiadomosc.html?ticaid=111d0a 

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ronson-chce-pozyskac-srodki-z-emisji-akcji-na-nowe-projekty-
3010399.html 

http://gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/index/news/info/553670,ronson-chce-pozyskac-srodki-z-emisji-akcji-
na-nowe-projekty 

http://euro.bankier.pl/news/article.html?article_id=3010399&type_id=1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Date:  09/12/2013 
Publication: PAP 
Title:  Ronson wants to raise funds from the issue of shares for new projects 

http://stooq.pl/n/?f=822821 &c=1 &p=4+18+22 

Ronson wants to raise funds from the issue of shares for new projects 
PAP - Business  

9 Dec. 2013, 15:07 

09.12. Warsaw (PAP) - Ronson Europe considers the issue of shares in order to raise funds for new 
projects - as announced by the company in its report. 

“The Management Board of Ronson Europe (...) on December 9, 2013, decided to start searching for 
potential funding opportunities for the company, in particular by attracting investors interested in 
investing in the shares of the Company, issued in a private placement within the limits of the 
authorized capital (...)” -  the company has informed. 

On Monday, the Supervisory Board approved the issue of new securities of the Company. 
Arrangements for the final number of shares and the price will be taken at a later date. 

“The aim of the Management Board is to raise funds necessary for the further implementation of the 
Company's strategy, in particular, with regard to providing financing for the planned new projects” - 
according to the presented report. (PAP) 
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