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Ronson planuje wypłatę zaliczkowej dywidendy w wysokości 0,09 zł na akcję

Rada nadzorcza Ronson Europe pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu Spółki
dotyczący zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu wypłaty zaliczkowej
dywidendy w wysokości 0,09 zł na akcję. Uchwałę w tej sprawie podejmie NWZ
zwołane na 1 marca.

Zgodnie z rekomendacją zarządu i rady nadzorczej, łączna wysokość zaliczki na poczet
dywidendy za 2016 rok wyniesie blisko 14,8 mln zł. Wypłata będzie pochodzić z zysku netto
za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (ponad 10,8 mln zł) oraz części kapitału zapasowego
powstałego z zysków zatrzymanych (ponad 3,9 mln zł). Dywidendą nie będą objęte akcje
własne Spółki, które Ronson Europe odkupił w celu umorzenia od Global City Holdings pod
koniec ubiegłego roku.
– Bardzo dobra sytuacja płynnościowa Spółki pozwala nam na wypłatę zaliczki na poczet
dywidendy za 2016 rok w wysokości 0,09 zł na akcję. Ponadto dzięki przyspieszeniu wypłaty
dywidendy wcześniej dokonamy ostatecznego rozliczenia ceny, jaką otrzymujemy w związku
ze sprzedażą projektu Nova Królikarnia. Płatność ostatniej części ceny w kwocie 9,9 mln zł
została odroczona do czasu płatności przez Spółkę dywidendy za 2016r. Warto zwrócić
uwagę, że planowana dywidenda zaliczkowa przypadająca na jedną akcję będzie wyższa niż
- rekordowa dotychczas - dywidenda za 2015 rok wypłacona w ubiegłym roku (tj. 0,08 zł na
akcję). Niewykluczone, że podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia podsumowującego
2016 rok akcjonariusze zdecydują o dodatkowej wypłacie – powiedział Tomasz Łapiński,
dyrektor finansowy Ronson Europe.
W grudniu 2016 r. Ronson sprzedał projekt Nova Królikarnia na rzecz Global City Holdings
za łączną cenę 175,1 mln zł. Kwota prawie 140,9 mln zł została rozliczona w ramach
transakcji odkupu przez Spółkę akcji własnych od GCH, a blisko 34,3 mln zł to płatność w
gotówce. 24,4 mln zł Ronson otrzymał bezpośrednio po sfinalizowaniu umowy, a 9,9 mln zł
ma zostać zapłacone przez GCH po walnym zgromadzeniu, które podejmie uchwałę o
wypłacie dywidendy za 2016 r. Dzięki zaplanowanej wypłacie dywidendy zaliczkowej, kwota
9,9 mln zł od GCH trafi do Spółki już w marcu.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zdecyduje o zaliczce na poczet dywidendy,
zostało zwołane na 1 marca br. Zarząd Ronson Europe proponuje ustalenie dnia dywidendy
na 17 marca, a dzień wypłaty dywidendy na 23 marca 2017 r.

Zapraszamy do śledzenia naszego konta na Twitterze: twitter.com/Ronson_NV
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Ronson Development
Ronson Development jest doświadczonym, dynamicznie rozwijającym się deweloperem
prowadzącym inwestycje mieszkaniowe w największych polskich miastach, głównie
w Warszawie, a także w Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie.
Od początku swojej działalności w 2000 r. Ronson zdobył zaufanie tysięcy klientów, co daje
mu pozycję jednej z wiodących w Polsce firm deweloperskich. Od 2007 r. Spółka jest
notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Ronson tworzy przestrzenie, w których dobrze i wygodnie się mieszka. Obecnie, w ofercie
firmy znajdują się mieszkania dopasowane do potrzeb różnych grup klientów – są w niej
zarówno apartamenty jak i lokale z segmentu popularnego.
Ronson Development jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Dowodem
zaufania klientów do firmy są liczne nagrody i certyfikaty, w tym nagroda w kategorii usługi
deweloperskie w konkursie Orły Polskiego Budownictwa 2014 oraz godło Deweloper Roku
2013 przyznane przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej.
Ronson jest również laureatem wielu prestiżowych nagród przyznawanych przez grono
analityków i inwestorów giełdowych. W 2013 r. firma zajęła I miejsce w rankingu Giełdowa
Spółka Roku w kategorii „Relacje inwestorskie” organizowanym przez dziennik Puls Biznesu.

