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Temat: Aktualizacja wskaźnika wartości zabezpieczenia dla obligacji serii C Emitenta 

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej - informacje bieżące i okresowe w związku z § 5 
ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim. 

Treść raportu : 

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 7/2013, 15/2013, 6/2014, 8/2014, 13/2014, 19/2014, 
20/2014, 8/2015, 12/2015, 17/2015, 2/2016, 6/2016, 13/2016 oraz 14/2016, Zarząd spółki Ronson 
Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie („Spółka”, „ Emitent”) przekazuje do publicznej 
wiadomości zgodnie z treścią warunków emisji wyemitowanych w dniu 14 czerwca 2013 r. 
83.500 obligacji zwykłych serii C Emitenta o łącznej wartości nominalnej 83.500.000 zł 
(„Obligacje”), że wskaźnik wartości zabezpieczenia Obligacji w postaci hipoteki łącznej do 
wysokości 100.200.000 zł („Hipoteka”), tj. stosunek łącznej wartości Nieruchomości 
Obciążonych (zgodnie z definicją zawartą w warunkach emisji Obligacji) do łącznej wartości 
nominalnej wyemitowanych i istniejących Obligacji, do którego obliczenia i publikacji Spółka jest 
zobowiązana zgodnie z warunkami emisji Obligacji, obliczony na dzień przypadający w trzecią 
rocznicę emisji Obligacji, tj. dzień 14 czerwca 2016 r., wynosi 1,420. 

Ponadto, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2016, Zarząd Spółki informuje, iż wskaźnik 
wartości zabezpieczenia został obliczony na podstawie informacji aktualnych na dzień 14 czerwca 
2016 r., tj. bez uwzględnienia zmian dotyczących zabezpieczenia Obligacji wynikających z 
planowanego zwolnienia spod Hipoteki nieruchomości objętej księgą wieczystą nr 
WR1K/00294512/9 w związku z obciążeniem Hipoteką w jej miejsce nieruchomości 
alternatywnych, zgodnie z treścią uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 10 maja 2016 r. 
Wskaźnik wartości zabezpieczenia uwzględniający zwolnienie oraz obciążenie ww. 
nieruchomości wynosi 1,423. 

Załącznik nr 1 

Wyciąg z operatów szacunkowych nieruchomości. 


