
 
Date: 13/12/2013 
Publication: stockwatch.pl 

Title: Ronson rapidly dropped the plans to issue shares 
Journalist:  Maciej Zbiejcik 

http://wiadomosci.stockwatch.pl/ronson-rakiem-wycofal-sie-z-planow-emisji-akcji,akcje,89223 

Ronson rakiem wycofał się z planów emisji akcji  
Opublikowano: 2013-12-13 10:25:55 

Maciej Zbiejcik  

Deweloper szybko zmienił zdanie w sprawie emisji akcji. Pod koniec 
czwartkowej sesji Ronson poinformował, że odstępuje od planu 
podwyższenia kapitału na potrzeby finansowania nowych projektów. W 

piątek kurs akcji trzyma się wczorajszego poziomu zamknięcia. 

Ronson Europe ostatecznie odstąpił od przeprowadzenia emisji akcji. Spółka uzasadniła 
zmianę decyzji aktualnymi warunkami rynkowymi. Według wcześniejszych informacji, 

deweloper chciał wyemitować nowe akcje w celu pozyskania finansowania na realizację 
nowych projektów. Na początku tego tygodnia Ronson informował, że rozpoczął 
poszukiwania potencjalnych możliwości finansowania spółki, w szczególności poprzez 

pozyskanie inwestorów zainteresowanych inwestycją w akcje spółki, emitowane w trybie 
oferty prywatnej w granicach kapitału docelowego. Spółka wówczas informowała, że celem 

jest pozyskanie środków finansowych niezbędnych dla dalszej realizacji strategii spółki, 
przede wszystkim w zakresie zapewnienia finansowania dla planowanych nowych projektów.  

Deweloper po pierwszych trzech kwartałach tego roku miał na koncie 167,97 mln zł 

przychodów wobec 73,44 mln zł sprzed roku. Marża brutto wzrosła z 16,3 proc. do 21,7 proc. 
Poprawa  miał związek z dokonaniem odpisu na projekcie Constans, który został ujęty w 
okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2012 r. Wzrost ten jest częściowo 

zrównoważony przez niewielki spadek średniej ceny sprzedaży za mkw. Ostatecznie zysk 
netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł 17,8 mln zł wobec 

niecałych 0,3 mln zł z roku poprzedniego. 

Po pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku przepływy z działalności operacyjnej spółki 
stanowiły 44,58 mln zł w porównaniu z minus 34,55 mln zł sprzed roku. Na koniec września 
zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe z tytułu kredytów bankowych i pożyczek 

wyniosły 200,3 mln zł wobec 207,6 mln zł na dzień 31 grudnia 2012 roku. Wskaźnik 
zadłużenia netto po trzecim kwartale tego roku stanowił 27,3 proc.  

W piątek notowania Ronsona otworzyły się neutralnie, ale wcześniej zaliczyły dotkliwą 

przecenę, do której impulsem okazał się komunikat na temat planów emisyjnych. W tym 
miesiącu notowania spółki straciły ponad 18 proc. Niemniej stopa zwrotu liczona od początku 
roku jest na 115-proc. plusie.  
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