8 lipca 2008 r.
Ronson Europe N.V.
Raport BieŜący nr 21/2008
Podsumowanie oferty

Warszawa, 8 lipca 2008 r.

Raport bieŜący nr 21/2008 z dnia 8 lipca 2008 r.
Podsumowanie Oferty
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Ofercie Publicznej w zw. z § 33 ust. 1
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744).

Zarząd Ronson Europe N.V. ("Spółka") przekazuje informacje stanowiące podsumowanie objęcia
akcji nowej emisji Spółki skierowanej do spółki Elgindat Holdings Limited.
1.

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaŜy: NIE DOTYCZY

2.

Data przydziału papierów wartościowych: 24 czerwca 2008 r.

3.

Liczba objętych papierów wartościowych: 300.000.

4.

Stopa redukcji: NIE DOTYCZY

5.

Liczba papierów wartościowych, na które złoŜono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaŜy:
300.000.

6.

Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej
subskrypcji lub sprzedaŜy: 300.000

7.

Cena po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 0,02 EUR (euro).

8.

Liczby osób, które złoŜyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedaŜą w
poszczególnych transzach: wszystkie akcji były subskrybowane przez Elgindat Holdings
Limited.

9.

Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej
subskrypcji lub sprzedaŜy: wszystkie akcje zostały przydzielone spółce Elgindat Holdings
Limited.

10.

Subemitent inwestycyjny: NIE DOTYCZY

11.

Wartość przeprowadzonego objęcia akcji: 6.000 EUR (euro).

12.

Łączna wartość kosztów, które zaliczono do kosztów emisji*: nie więcej niŜ 48.429 zł
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(kwota netto).
13.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jedną akcję: nie więcej niŜ 0,16 zł (koszt netto).

* Wskazane w raporcie bieŜącym koszty zostały obliczone na podstawie kursu wymiany EUR/PLN
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 7 lipca 2008 r. Całkowita wysokość kosztów
poniesionych przez Spółkę w związku z emisją nowych akcji zostanie wykazana w sprawozdaniu
finansowym Spółki.
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