Raport bieŜący nr 20/ 2009
Data sporządzenia: 3 grudnia 2009r.
Skrócona nazwa emitenta: Ronson Europe N.V.
Temat: Zawarcie aneksu do umowy znaczącej na generalne wykonawstwo
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Ronson Europe N.V. notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
(„Emitent”) informuje, iŜ w dniu 3 grudnia 2009r. Spółka zaleŜna Ronson Development Structure Sp.
z o.o. („Spółka”) zawarła z Przedsiębiorstwem Budowlanym Unimax Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach
aneks do umowy zawartej w dniu 18 października 2008r., której przedmiotem jest wybudowanie w
ramach Generalnego Wykonawstwa osiedla mieszkaniowego z garaŜem podziemnym przy ul.
Stryjeńskich w Warszawie o nazwie Nautica („Aneks”).
Zgodnie z zawartym Aneksem zmianie uległ przewidywany termin zakończenia prac budowlanych,
który został ustalony dla całej inwestycji na 31 marca 2010r., natomiast przewidywany termin
uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie został ustalony na 30 kwietnia 2010r.
.

Current Report No. 20 / 2009
Report Date: 3 December 2009
Abbreviated name of the issuer: Ronson Europe N.V.
Subject: Execution of an annex to the material agreement with the general contractor
Legal basis: Article 56, section 1.2 of the Public Offering Act – current and interim reports
The Report:
The management board of Ronson Europe N.V. listed on Warsaw Stock Exchange (“Issuer”), informs
that the subsidiary company Ronson Development Structure Sp. z o.o. (“Company”) entered on 3
December 2009 into an annex to the agreement signed on 18 October 2008 with Przedsiębiorstwo
Budowlane Unimax Sp. z o.o. with its registered seat in Kielce for the general construction works
related to multi-family building complex with underground garage at Stryjenskich Street in Warsaw project named Nautica (“Annex”).
According to the Annex, finalisation of the construction works related to entire project is set for 31
March 2010 and permit of occupancy for the project is expected by end of April 2010.
Legal basis: §5, section 1.3 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on
current and interim reports published by issuers of securities and on the conditions under which such
information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law
of a state which is not a member state as the abovementioned.

