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Ronson rakiem wycofał si ę z planów emisji akcji  
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Deweloper szybko zmienił zdanie w sprawie emisji ak cji. Pod koniec czwartkowej sesji Ronson 

poinformował, że odst ępuje od planu podwy ższenia kapitału na potrzeby finansowania nowych 

projektów. W pi ątek kurs akcji trzyma si ę wczorajszego poziomu zamkni ęcia. 

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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The developer quickly changed its mind as regards the share issue. At the end of the session last 
Thursday, Ronson informed that it had decided to depart from its plan to increase the capital in order 
to finance new projects. On Friday the share price is still at the level of yesterday’s closing. 

Ronson Europe has finally departed from issuing new shares. The company has justified its change of 
the decision by current market conditions. According to earlier reports, the developer wanted to issue 
new shares in order to obtain financing for new projects’ implementation. Earlier this week, Ronson 
announced that it had begun the search for prospective funding opportunities for the company, in 
particular by attracting investors interested in investing in the Company’s shares issued in a private 
placement within the authorized capital limits. The company then announced that the aim was to raise 
funds necessary for further implementation of the company's strategy, especially as regards providing 
financing for the new projects planned. 

After the first three quarters of 2013, the developer reported a revenue at the level of  PLN 167.97 
million in comparison with PLN 73.44 million last year. Gross margin increased from 16.3 percent up to 
21.7 percent. The improvement was connected with the fact of making an allowance for the Constans 
project which was included in the nine month period ended September 30, 2012. This  increase is 
partially balanced by a slight decrease in the average selling price of a square metre. All in all, the net 
profit attributable to shareholders of the parent company amounted to PLN 17.8 million  compared to 
less than PLN 0.3 million a year ago. 

After the first nine months of 2013, cash flows from operating activities represented PLN 44.58 million 
compared with minus 34.55  million zlotys last year. At the end of September, short-term  and long-



 

term liabilities due to bank loans and borrowings totalled PLN 200.3 million in comparison with PLN 
207.6 million on 31 December 2012. Net debt ratio after the third quarter 2013 amounted to 27.3 
percent. 

On Friday, Ronson quotation was flat at the opening, but earlier there had been a severe price 
reduction resulting from  the press release regarding the  emission plans. This month the company 
shares have lost more than 18 percent. However, the rate of return calculated from the beginning of 
the year is 115 percent positive. 

 

 


