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Ronson zakończył pierwszą publiczną emisję obligacji, 
nie wyklucza kolejnych 

Ronson wyemitował obligacje serii P o wartości 10 mln zł w ramach pierwszej publicznej emisji 

obligacji. Papiery zostały przydzielone 74 inwestorom, a zapisy zredukowano średnio o 10,89 proc. - 

podał deweloper w komunikacie. Spółka nie wyklucza podobnych emisji w przyszłości. 

 

"Dzięki zakończonej sukcesem ofercie publicznej oraz wcześniej przeprowadzonym emisjom prywatnym 

zaspokoiliśmy nasz apetyt na ten rok na pozyskanie finansowania w drodze emisji obligacji. Dobre przyjęcie 

naszych papierów przez inwestorów detalicznych (...) umożliwia nam rozważenie ponownego pozyskania 

finansowania w ramach oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych w przyszłości" – powiedział, 

cytowany w komunikacie, Tomasz Łapiński, dyrektor finansowy Ronsona. 

Obligacje serii P są 4-letnie i niezabezpieczone, ze stałym oprocentowaniem równym 5,25 proc. w skali roku. 

Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące. Termin wykupu obligacji serii P przypada w sierpniu 2020 r. 

Spółka planuje wprowadzić je na Catalyst. 

Uwzględniając emisję obligacji serii P, Ronson wyemitował dotychczas obligacje o łącznej wartości 348,8 mln zł, z 

czego obligacje o łącznej wartości nominalnej 120,3 mln zł zostały już wykupione. Pozostałe serie zapadają w 

latach 2017-2020. (PAP) 
 

The articles based on PAP’s newswire were also published on Stooq.pl 
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The article is based on Ronson’s press release, saying that the Company issued PLN 10 m in bonds 

in a private placement. Bonds were assigned to 74 investors. It is stated that Ronson does not exclude 

further issues.   
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Ronson wyemitował obligacje serii P na 10 mln zł w 

ofercie publicznej 
 

 

 

Warszawa, 19.08.2016 (ISBnews) - Ronson wyemitował w ramach oferty publicznej obligacje serii P o 

wartości nominalnej 10 mln zł. Obligacje zostały przydzielone 74 inwestorom, a zapisy zostały 

zredukowane średnio o 10,89%, podała spółka. 

"Dzięki zakończonej sukcesem ofercie publicznej oraz wcześniej przeprowadzonym emisjom 
prywatnym zaspokoiliśmy nasz apetyt na ten rok na pozyskanie finansowania w drodze emisji 
obligacji. Dobre przyjęcie naszych papierów przez inwestorów detalicznych, którzy docenili naszą 
strategię i silną pozycję finansową, umożliwia nam rozważenie ponownego pozyskania finansowania 
w ramach oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych w przyszłości" - powiedział 
dyrektor finansowy Tomasz Łapiński, cytowany w komunikacie. 

Zakończona emisja obejmuje 10 000 obligacji serii P o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Obligacje 
są 4-letnie i niezabezpieczone, ze stałym oprocentowaniem równym 5,25% w skali roku. Odsetki będą 
wypłacane inwestorom co 3 miesiące. Termin wykupu obligacji serii P przypada w sierpniu 2020 r. 
Podobnie jak przy większości dotychczasowych emisji obligacji Ronsona, spółka planuje wprowadzić 
obligacje serii P do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst, podano również. 

Funkcję oferującego w pierwszej publicznej emisji obligacji Ronsona pełnił dom maklerski Michael / 
Ström. 

Uwzględniając emisję obligacji serii P, Ronson wyemitował dotychczas obligacje o łącznej wartości 
348,8 mln zł, z czego obligacje o łącznej wartości nominalnej 120,3 mln zł zostały już wykupione. 
Pozostałe serie zapadają w latach 2017-2020, podsumowano w komunikacie. 

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2015 r. sprzedała 

906 mieszkań, tj. o 27% więcej niż rok wcześniej. 

The articles based on ISBnews’ newswire were also published on Money.pl, Finanse.wp.pl 

  

http://stooq.pl/n/?f=1090310&c=0&p=4+18+22
http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/ronson-wyemitowal-obligacje-serii-p-na-10-mln,209,0,2140881.html
http://finanse.wp.pl/kat,1035863,title,Ronson-wyemitowal-obligacje-serii-P-na-10-mln-zl-w-ofercie-publicznej,wid,18471268,wiadomosc.html?ticaid=117930


Date:  19/08/2016  
Source: Inwestycje.pl 
Title: Ronson completed its first public offering with a success 
 

 

 

  

http://inwestycje.pl/obligacje/Ronson-z-sukcesem-zakoczyl-pierwsza-publiczna-emisja-obligacji;287881;0.html


Date:  19/08/2016  
Source: Biznes.onet.pl 
Title: Report from the stock market 
 

Raport z rynku akcji  

Relatywnie niewielki wzrosty na środowej sesji w Stanach Zjednoczonych zostały całkowicie przyćmione przez 

poranny duży spadek notowań akcji w Japonii. W rezultacie, pomimo iż po starcie WIG20 utrzymywał się na 

lekkim plusie, to jednak niedźwiedzie nadawały później ton wydarzeniom. 

 

W pierwszej części sesji najlepiej z dużych spółek radziły sobie walory Asseco Poland rosnące około 1%. Z 

kolei na drugim biegunie znalazły się papiery CCC tracące około 2%. Po południu strona podażowa nadal 

przeważała, ale nie zdołała istotnie zdominować sesji pomimo fatalnych lipcowych danych z kraju: produkcji 

przemysłowej i sprzedaży detalicznej publikowanych o 14:00. Pół godziny później podano informację o liczbie 

wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA, które wypadły mniej więcej zgodnie z oczekiwaniami. Niezły 

początek notowań w USA oraz udany finisz we Frankfurcie pozwoliły warszawskim bykom znacznie 

zredukować straty w ostatnich fragmentach sesji. Ostatecznie indeks WIG20 zakończył dzień 0,19% pod kreską 

(1 821 pkt) z obrotami przekraczającymi poziom 434 mln złotych. W piątek nastroje w Azji są neutralne, a na 

Wall Street dzień skończył się lekkim wzrostem. Neutralnie również zapowiada się start w Europie. GPW nie 

powinna się wyłamywać z powszechnych tendencji, a skromne kalendarium sugeruje raczej spokojny koniec 

tygodnia. 

REKLAMA 

Technika 

WIG pozostaje w fazie korekty, ale w czwartek pojawiły się pierwsze sygnały słabnących sił podaży. Na 

wykresie powstała czarna świeczka z długim dolnym cieniem, który przetestował niezbyt silne wsparcie w 

postaci małej luki hossy. Poziom okazał się jednak wystarczający na tymczasowe wyhamowanie spadków. Z 

perspektywy utrzymania średnioterminowych tendencji wzrostowych to bardzo dobra wiadomość – WIG może 

zmierzać do zakończenia korekty. Niemniej ostrożność w wyciąganiu pochopnych wniosków karze zachować 

ADX. Oscylator zawrócił w kierunku południowym, przy malejącej odległości pomiędzy liniami kierunkowymi, 

co utrudni zadanie powrotu na ścieżkę wzrostową i ataku na dotychczasowe maksimum 48 777 pkt. 

/js/ 

KGHM  

http://biznes.onet.pl/gielda/komentarze/kraj/raport-z-rynku-akcji/llgzs6


Złoże przejściowe w Sierra Gorda, którego eksploatacja wpłynęła na niższe poziomy produkcji w tej kopalni w 

II kwartale 2016 r., będzie wykorzystywane także w kolejnych okresach – M. Biliński wiceprezes KGHM ds. 

rozwoju. 

KGHM podejmuje działania, by nie przekroczyć wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie 2x – S. 

Świątkowski, wiceprezes ds. finansowych. 

TAURON  

Wyniki Tauronu w 2016 roku mogą być nieco gorsze niż przed rokiem - wiceprezes spółki M. Wadowski. 

Tauron nie spodziewa się, by na koniec roku wskaźnik dług netto/EBITDA przekroczył 3,0x - wiceprezes spółki 

M. Wadowski. 

Tauron ostrzega, że jeśli w Polsce nie powstanie rynek mocy, mogą być konieczne dalsze odpisy w spółce - 

wiceprezes spółki M. Wadowski. Mogą być też przesłanki do odpisów na farmach wiatrowych, jeśli ceny 

zielonych certyfikatów nie wzrosną. 

CAPEX Tauronu w II półroczu 2016 roku może być wyższy niż w I połowie roku - wiceprezes spółki M. 

Wadowski. 

Tauron zakłada, że segment wydobycia zakończy rok z ujemnym wynikiem EBITDA - wiceprezes spółki M. 

Wadowski. 

EUROCASH  

Zysk netto Eurocash w II kw.'16 wyniósł 52,5 mln zł wobec konsensusu 61 mln zł zysku. EBITDA wyniosła 

110,3 mln zł wobec 124,1 mln zł konsensusu. /konsensus PAP/ 

CIECH  

Sąd w Rumunii wydał orzeczenie, na podstawie którego CET Govora powinien realizować umowę dostaw pary 

do Ciech Soda Romania na dotychczasowych warunkach. Orzeczenie jest natychmiast wykonalne i nie jest 

prawomocne. 

BOŚ  

Zysk netto grupy BOŚ Banku w II kwartale 2016 roku wyniósł 1,17 mln zł, podczas gdy rok wcześniej zysk 

wynosił 3,4 mln zł. 

GETIN NOBLE  

Na Getin Noble Bank może zostać nałożony dodatkowy bufor w wysokości 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na 

ryzyko w związku z uznaniem go jako tzw. innej instytucji o znaczeniu systemowy. 

IDEA BANK  

Idea Bank zawarł z Idea Leasing i LC Corp aneks do umowy sprzedaży akcji spółki Getin Leasing, zawartej w 

kwietniu tego roku. Idea Leasing kupi od LC Corp 75% akcji Getin Leasing. 

BENEFIT  

Benefit Systems chce skupić do 42 184 akcji własnych, które stanowią nie więcej niż 1,65% kapitału 

zakładowego, za łączną kwotę nie większą niż 27,5 mln zł. 

ALUMETAL  



Zysk netto Alumetalu wyniósł w II kw. 2016 r. 26,6 mln zł wobec konsensusu 24,1 mln zł. EBITDA wyniosła 

30,8 mln zł wobec 30,7 mln zł konsensusu. /konsensus PAP/ 

SELVITA  

Amerykańska FDA dopuściła projekt SEL24 Selvity do badań klinicznych z udziałem pacjentów cierpiących na 

ostrą białaczkę szpikową. 

ES-SYSTEM  

ES-System, producent opraw oświetleniowych, spodziewa się w III kw. tego roku niewielkiego spadku 

sprzedaży krajowej r/r. Wpływ na to ma słaba koniunktura w budownictwie i opóźnienia w realizacji projektów 

inwestycyjnych. Jednocześnie spółka oczekuje kontynuacji dobrych wyników sprzedażowych za granicą. 

FAM  

Grupa FAM ocenia, że popyt na cynkowanie ogniowe rośnie z roku na rok wraz z rynkiem konstrukcji 

stalowych i na razie nie widać zagrożenia dla tej tendencji - dla PAP P. Relidzyński, prezes spółki. Jak dodał, 

firma cały czas obserwuje rynek i nie wyklucza akwizycji kolejnej cynkowni. 

APLISENS  

Aplisens oczekuje 1-cyfrowej dynamiki wzrostu sprzedaży w 2016 roku - prezes A. Żurawski. Spółka spodziewa 

się spadku sprzedaży na rynku krajowym oraz wzrostów na rynkach europejskich i WNP. CAPEX na 2016 rok 

wyniesie ok. 11 mln zł. Prezes podał, że buyback może ruszyć jeszcze w tym roku. 

PEM  

Private Equity Managers pracuje obecnie nad kilkoma nowymi funduszami, a pierwszy z nich ma być gotowy 

już na przełomie września i października. Spółka widzi potencjał do wzrostu wyceny certyfikatów 

inwestycyjnych w drugiej połowie roku - prezes PEM C. Smorszczewski. 

KOMPUTRONIK  

W spółce Tradus z grupy Komputronika prowadzone są kontrole i postępowania podatkowe dotyczące zwrotu 

VAT. Od terminu wpływu nadpłaconego VAT zależy, kiedy Tradus spłaci 12,6 mln zł długu wobec 

Komputronika. Zdaniem zarządu giełdowej spółki analiza dokumentacji Tradus nie pozwala wysuwać 

wniosków, że zwrot należnego VAT może być zakwestionowany. 

RONSON  

Ronson wyemitował obligacje serii P o wartości 10 mln zł w ramach pierwszej publicznej emisji obligacji. 

Papiery zostały przydzielone 74 inwestorom, a zapisy zredukowano średnio o 10,89%. Spółka nie wyklucza 

podobnych emisji w przyszłości. 

 


