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Skrócona nazwa emitenta: Ronson Europe N.V. 

Temat: Nabycie obligacji w celu umorzenia 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe w 
związku z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. 

Treść raportu: 

Zarząd spółki Ronson Europe N.V. („Emitent”, „ Spółka”) informuje, że w dniu 29 grudnia 2015 r. 
Emitent nabył w celu umorzenia 8.000 obligacji serii D, wyemitowanych w dniu 14 czerwca 2013 r. z 
terminem zapadalności przypadającym w dniu 14 czerwca 2016 r. o łącznej wartości nominalnej 
równej 8.000.000 PLN („Obligacje Serii D”) oraz 7.000 obligacji serii E wyemitowanych 15 lipca 
2013 r. z terminem zapadalności przypadającym w dniu 15 lipca 2016 r., o łącznej wartości 
nominalnej 7.000.000 PLN („Obligacje Serii E”, a łącznie z Obligacjami Serii D „Obligacje 
Umarzane”). Nabycie Obligacji Umarzanych było związane z objęciem przez dotychczasowych ich 
posiadaczy oraz innych inwestorów obligacji Emitenta nowej serii L o łącznej wartości nominalnej 
równej wartości nominalnej Obligacji Umarzanych nabytych przez Emitenta, z terminem wykupu 
przypadającym w dniu 28 grudnia 2018 roku.  

1. Podstawa prawna nabycia papierów wartościowych 

Obligacje Umarzane zostały nabyte na podstawie uchwały zarządu Emitenta z dnia 9 grudnia 
2015 r. 

2. Liczba nabytych papierów wartościowych 

Nabyto 8.000 Obligacji Serii D oraz 7.000 Obligacji Serii E. 

3. Przyczyny i cel nabycia papierów wartościowych 

Obligacje Umarzane zostały nabyte w celu umorzenia. Emitent podjął decyzję o ich nabyciu 
w związku z chęcią przedłużenia terminu zapadalności swojego zadłużenia (zrolowanie 
zadłużenia wynikającego z Obligacji Umarzanych) poprzez emisję obligacji nowej serii L. 

4. Średnia jednostkowa cena nabycia papierów wartościowych 

Średnia jednostkowa cena nabycia Obligacji Umarzanych (uwzględniająca również odsetki 
narosłe od każdej Obligacji Umarzanej od początku okresu odsetkowego do dnia ich nabycia 
przez Emitenta włącznie oraz prowizję na rzecz instytucji finansowej przeprowadzającej 
proces nabycia) wyniosła 1.026,31PLN. 

 


