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Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji 

Zarząd spółki Ronson Europe N.V. ("Spółka") informuje, Ŝe z uwagi na: 
 
(a) transakcję zbycia przez ITR Dori B.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("ITR Dori") w drodze oferty 
publicznej 19.333.333 akcji Ronson Europe N.V. ("Spółka"), reprezentujących 8,53% w podwyŜszonym kapitale 
zakładowym Spółki (9,67% w kapitale zakładowym Spółki przed podwyŜszeniem) oraz uprawniających do 
wykonywania 8,53% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("Walne Zgromadzenie") po podwyŜszeniu 
kapitału zakładowego (9,67% głosów na Walnym Zgromadzeniu przed podwyŜszeniem), której rozliczenie 
nastąpiło w dniu 5 listopada 2007 r.; oraz 
(b) objęcie przez inwestorów w drodze oferty publicznej dnia 5 listopada 2007 r. 26.666.667 
nowowyemitowanych akcji Spółki, reprezentujących 11,76% w podwyŜszonym kapitale zakładowym Spółki 
(13,33% w kapitale zakładowym Spółki przed podwyŜszeniem) oraz uprawniających do wykonywania 11,76% 
głosów na Walnym Zgromadzeniu (13,33% głosów na Walnym Zgromadzeniu przed podwyŜszeniem); 
 
(i) stan posiadania liczby głosów przez ITR Dori w Spółce uległ zmniejszeniu o 17,84% głosów, w wyniku 
czego osiągnął mniej niŜ 75% głosów w Spółce. 
W wyniku wyŜej wymienionych zdarzeń ITR Dori posiada 138.866.667 akcji Spółki, reprezentujących 61,26% 
w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 61,26% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
Przed nastąpieniem wyŜej wymienionych zdarzeń ITR Dori posiadała 158.200.000 akcji Spółki, które 
reprezentowały 79,1% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 79,1% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
(ii) stan posiadania liczby głosów przez GE Real Estate CE Residential B.V. ("GE Real Estate") w Spółce uległ 
zmniejszeniu o 2,46% głosów, w wyniku czego osiągnął mniej niŜ 20% głosów Spółce. 
W wyniku wyŜej wymienionych zdarzeń GE Real Estate posiada 41.800.000 akcji Spółki, reprezentujących 
18,44% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 18,44% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
Przed nastąpieniem wyŜej wymienionych zdarzeń GE Real Estate posiadał 41.800.000 akcji Spółki, które 
reprezentowały 20,9% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 20,9% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 


