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Data sporządzenia: 23 maja 2014 r. 

Skrócona nazwa emitenta: Ronson Europe N.V. 

Temat: Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe w 
związku z § 5 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim. 

Treść raportu: 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2013 z 15 czerwca 2013 r. oraz raportu bieżącego nr 15/2013 
z 19 września 2013 r., Zarząd spółki Ronson Europe N.V. („Emitent”, „ Spółka”) informuje, że 
w dniu 23 maja 2014 r. zostało złożone oświadczenie, w trybie art. 9.3 warunków emisji Obligacji 
Serii C („Warunki Emisji ”), dotyczące zwolnienia lokalu niemieszkalnego nr 2 objętego księgą 
wieczystą KW nr WA5M/00468862/0 („Lokal ”) spod obciążenia hipoteką łączną do wysokości 
100.200.000 zł (słownie: sto milionów dwieście tysięcy złotych) („Hipoteka”), ustanowioną w celu 
zabezpieczenia wyemitowanych w dniu 14 czerwca 2013 r. 83.500 obligacji zwykłych serii C 
Emitenta o łącznej wartości nominalnej 83.500.000 zł („Obligacje Serii C”), na co Administrator 
Hipoteki działający na rachunek obligatariuszy Obligacji Serii C wyraził zgodę. 

W związku ze złożeniem oświadczenia, w trybie art. 9.3 Warunków Emisji, dotyczącego zwolnienia 
Lokalu spod obciążenia Hipoteką, Hipoteka obciążająca dotychczas nieruchomości wskazane w 
Załączniku nr 1 do Warunków Emisji, który został opublikowany raportem bieżącym nr 7/2013 z 
15 czerwca 2013 r., będzie w dalszym ciągu obciążać pozostałe nieruchomości wskazane w 
Załączniku nr 1 do Warunków Emisji, z wyłączeniem, od chwili wykreślenia wpisu Hipoteki z księgi 
wieczystej prowadzonej dla Lokalu, tego Lokalu. 

W związku z powyższym, Emitent oraz Administrator Hipoteki działający w imieniu wszystkich 
obligatariuszy Obligacji Serii C, zgodnie z art. 9.5 Warunków Emisji, zawarli 23 maja 2014 r. aneks 
do Warunków Emisji, w celu odzwierciedlenia zmiany w zakresie treści Załącznika nr 1 do 
Warunków Emisji w związku ze złożeniem oświadczenia dotyczącego zwolnienia Lokalu spod 
obciążenia Hipoteką.  

Treść aneksu stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. 

Załączniki: 

- treść aneksu do Warunków Emisji 

 


