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Rozwiązanie zatrudnienia i członkostwa w zarządzie pana Dror Kerem, prezesa Spółki i rezygnacja z funkcji
członka zarządu przez pana Karim Habra.
Podstawa prawna:
Artykuł 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej – raporty bieŜące i okresowe
Raport:
Zarząd spółki Ronson Europe N.V. (“Spółka") notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A., niniejszym informuje, Ŝe w dniu 3 września 2008 roku: (a) Spółka zawarła Porozumienie o Rozwiązaniu
Umowy Konsultingowej z Elgindat Holdings Ltd., spółką będącą własnością pana Dror Kerem (“Elgindat") oraz
(b) spółka Ronson Development Management Sp. z o.o., podmiot w 100% zaleŜny od Spółki (“Ronson
Management"), zawarła Porozumienie o Rozwiązaniu Umowy o Pracę z panem Kerem (obydwa porozumienia
będą dalej nazywane “Porozumieniami Rozwiązującymi").
Zgodnie z postanowieniami Porozumień Rozwiązujących strony wspólnie uzgodniły rozwiązać umowę
konsultingową zawartą pomiędzy Spółką a Elgindat w dniu 1 stycznia 2008 roku oraz umowę o pracę zawartą
pomiędzy panem Dror Kerem a Ronson Management w dniu 1 stycznia 2008 roku. Rozwiązania wejdą w Ŝycie
w dniu 31 marca 2009 roku. Pan Kerem zobowiązał się kontynuować świadczenie uzgodnionych usług na rzecz
Spółki w okresie wypowiedzenia oraz współpracować z nowym prezesem Spółki w celu zapewnienia płynnego
przekazania spraw. Pan Kerem będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia określonego w pierwotnej
umowie o pracę i umowie konsultingowej.
Porozumienia Rozwiązujące zostały zawarte po podjęciu uchwał przez Radę Nadzorczą Spółki o rozwiązaniu
stosunku pracy z obecnym prezesem Spółki oraz rekomendacji przedstawienia nowego prezesa/członka zarządu
w celu uzyskania wymaganego zatwierdzenia akcjonariuszy. Rada Nadzorcza Spółki powołała pana Shraga
Weisman na nowego prezesa Spółki ze skutkiem od 1 października 2008 roku, z zastrzeŜeniem zatwierdzenia
jego powołania przez zgromadzenie akcjonariuszy Spółki.
Pan Weisman pełnił obowiązki dyrektora generalnego spółki Ashdar Building Company Ltd. od 1997 roku do
maja 2008 roku. Ashdar Building Company Ltd., notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel-Avivie
od maja 2007 roku, jest jedną z największych spółek nieruchomościowych w Izraelu, która koncentruje się na
projektach mieszkaniowych i handlowych, hotelach i lokalach chronionych. W latach 1990 – 1997 pan Weisman
był dyrektorem generalnym spółki Natanya Tourism Development Company, która realizowała projekty
budownictwa mieszkaniowego oraz rozwoju infrastruktury w Izraelu. Pan Weisman posiada dyplom licencjata
(BA) Uniwersytetu w Tel-Avivie oraz dyplom MSC z Technion – Israel Institute of Technology oraz jest
dyplomowanym rzeczoznawcą nieruchomości w Izraelu.
Ponadto, bez związku z powyŜszym, Spółka otrzymała informację, Ŝe pan Karim Habra złoŜył rezygnację z
funkcji członka zarządu spółki. PowyŜsza rezygnacja powiązana jest z rezygnacją pana Habra z funkcji
dyrektora zarządzającego spółki GE Real Estate Central and Eastern Europe, spółki powiązanej z GE Real Estate
CE Residential B.V.
Nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki zostanie zwołane w celu powołania nowych członków
zarządu w najkrótszym praktycznie moŜliwym terminie.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w
sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

