
 

 

Raport bieżący nr 30 / 2016  

Data sporządzenia: 20 października 2016 r. 

Skrócona nazwa emitenta: Ronson Europe N.V. 

Temat: Przedterminowy wykup części obligacji serii F  

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz 
uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 

Treść raportu : 

Zarząd spółki Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie („Spółka”, „ Emitent”) informuje, 
że w dniu 20 października 2016 r. Spółka postanowiła wykonać przysługujące Spółce prawo 
żądania od obligatariuszy obligacji serii F Spółki (kod ISIN PLRNSER00078) wyemitowanych w 
dniu 20 maja 2014 r. („Obligacje”) przedterminowego wykupu w stosunku do części 
wyemitowanych Obligacji, tj. w stosunku do 58.400 (pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta) 
Obligacji, o łącznej wartości nominalnej 5.840.000,00 zł (pięć milionów osiemset czterdzieści 
tysięcy złotych) („Obligacje Podlegające Wykupowi”), powiększonej o narosłe odsetki oraz 
dodatkowe świadczenie pieniężne w postaci premii z tytułu przedterminowego wykupu. 

Wcześniejszy wykup Obligacji Podlegających Wykupowi nastąpi w dniu 21 listopada 2016 r., tj. 
w najbliższym dniu płatności odsetek, poprzez zapłatę kwoty wykupu równej wartości nominalnej 
Obligacji powiększonej o narosłe odsetki oraz dodatkowe świadczenie pieniężne w postaci premii, 
za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.. 

Obligatariuszom będą przysługiwać następujące świadczenia w stosunku do Obligacji 
Podlegających Wykupowi: 

a) 100,00 zł (sto złotych) tytułem kwoty wykupu wartości nominalnej 1 (jednej) Obligacji 
Podlegającej Wykupowi, 

b) odsetki na dzień przedterminowego wykupu w wysokości 2,64 zł brutto na 1 (jedną) 
Obligację Podlegającą Wykupowi, oraz 

c) dodatkowe świadczenie pieniężne w postaci premii w wysokości 0,75 zł brutto na 1 
(jedną) Obligację Podlegającą Wykupowi. 

Liczba posiadanych przez danego obligatariusza Obligacji Podlegających Wykupowi zostanie 
ustalona zgodnie z regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., przy czym 
dniem ustalenia obligatariuszy uprawnionych do otrzymania świadczeń związanych z wykupem 
będzie 10 listopada 2016 r. 


