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Skrócona nazwa emitenta: Ronson Europe N.V.

Temat: Zmiana informacji poufnej przekazanej raportem bieżącym nr 24/2013 z dnia
9 grudnia 2013 r. – decyzja Spółki w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia emisji akcji
Treść raportu:
Zarząd Ronson Europe N.V. („Spółka”), spółki notowanej na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2013 z dnia 9
grudnia 2013 r. niniejszym informuje, że w dniu 11 grudnia 2013 r. podjął decyzję
odstąpieniu od przeprowadzenia emisji akcji opisanej w powyższym raporcie bieżącym ze
względu na warunki rynkowe.
Zastrzeżenie prawne:
NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI
ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM
ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY LUB
JAPONII ALBO W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH PUBLIKACJA LUB
ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE
MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO.
Niniejszy materiał stanowi wykonanie obowiązków informacyjnych, którym podlega Spółka,
ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy
do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Informacje zawarte w
niniejszym materiale nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych. Papiery
wartościowe Spółki, o których mowa w niniejszym raporcie, nie będą przedmiotem oferty
publicznej w żadnej jurysdykcji.
Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione.
W szczególności niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium
Kanady, Japonii lub Australii. Niniejszy raport nie stanowi oferty sprzedaży papierów
wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie
zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z
1933 r., z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”), ani przepisów
żadnego stanu, oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów
Zjednoczonych, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego w
Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących przepisach stanowych lub w ramach
transakcji wyłączonych spod tego wymogu. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna
papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych ani innych państwach.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych – znacząca zmiana informacji poufnej.

