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Ronson planuje wypłatę końcowej dywidendy w wysokości 0,10 
zł na akcję 

Rada Nadzorcza Ronson Development pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu Spółki 

dotyczący zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu wypłaty końcowej dywidendy za 2016 r. 

w wysokości 0,10 na akcję. Biorąc pod uwagę zaliczkową dywidendę w wysokości 0,09 zł na 

akcję, wypłaconą przez Spółkę w marcu, łączna wypłata dla akcjonariuszy z ubiegłorocznego 

zysku sięgnie 0,19 zł na akcję. Uchwałę w tej sprawie Walne Zgromadzenie podejmie 30 

czerwca. 

Zgodnie z rekomendacją zarządu i rady nadzorczej dotyczącą podziału zysku netto wypracowanego w 

2016 r., który sięgnął 64,5 mln zł, na dywidendę dla akcjonariuszy ma trafić łącznie 31,2 mln zł, czyli 0,19 

zł na akcję. Ronson wypłacił już w marcu br. zaliczkową dywidendę w łącznej wysokości blisko 14,8 mln zł 

(0,09 zł na akcję). Dodatkowa wypłata sięgnie zatem 16,4 mln zł, czyli 0,10 zł na akcję. 

– Na wypłatę dywidendy na takim poziomie pozwala nam bardzo dobra sytuacja płynnościowa Spółki i 

rekordowo wysokie zyski wypracowane w ubiegłym roku. Przypomnę, że jest to m.in. efekt bardzo 

zyskownej transakcji sprzedaży projektu Nova Królikarnia na rzecz Global City Holdings, którą 

zrealizowaliśmy pod koniec ubiegłego roku. Projekt został sprzedany za ponad 175 mln zł. z czego kwota 

prawie 141 mln zł została rozliczona w ramach transakcji odkupu przez Spółkę akcji własnych od GCH, a 

ponad 34 mln zł to łączna płatność, jaką Ronson otrzymał w gotówce. Zysk brutto ze sprzedaży tego 

projektu przekroczył 57 mln zł, co daje marżę brutto na poziomie niemal 33% – powiedział Tomasz 

Łapiński, p.o. prezesa zarządu Ronson Europe. 

Walne Zgromadzenie, które zdecyduje o podziale zysku za 2016 rok, zostało zwołane na 30 czerwca br. 

Zarząd Ronson Europe proponuje ustalenie dnia dywidendy na 3 sierpnia, a dzień wypłaty dywidendy na 

10 sierpnia br. 

Czerwcowe Walne Zgromadzenie ma także oficjalnie zatwierdzić zmiany w zarządzie Spółki, będące 

następstwem rezygnacji złożonej pod koniec kwietnia przez dotychczasowego prezesa Shragę Weismana. 

Rada Nadzorcza zaproponowała Walnemu Zgromadzeniu mianowanie na prezesa zarządu Tomasza 

Łapińskiego, który od 2008 r. sprawował funkcję członka zarządu i dyrektora finansowego Spółki. 

Zaproponowała ponadto powołanie do Zarządu i powierzenie funkcji dyrektora finansowego Rami Gerisowi, 

dotychczasowemu kontrolerowi finansowemu, związanemu ze Spółką od 2007 r. Zgodnie z decyzją 

Zarządu, Tomasz Łapiński i Rami Geris pełnią nowe obowiązki już od 28 kwietnia br. 
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The Ronson Development Supervisory Board has approv ed the request of the Company’s 

Management Board to recommend the payment of the fi nal dividend for 2016 amounting to PLN 0.10 

per share to the General Meeting. Given the fact th at the Company paid an advance dividend 

amounting to PLN 0.09 per share in March, the total  pay-out for the shareholders from last year's 

profit is going to reach PLN 0.19 per share. The Ge neral Meeting is to adopt a resolution on this matt er 

on June 30th. 

 

In accordance with recommendation given by the Management Board and the Supervisory Board concerning 

distribution of the net profit for 2016, which reached PLN 64.5 million, a total of PLN 31.2 million, i.e. PLN 0.19 

per share, shall be paid as the dividend for shareholders. Last March Ronson paid an advance dividend 

amounting to a total of almost PLN 14.8 million (PLN 0.09 per share). Consequently, the additional pay-out is 

to reach PLN 16.4 million, which is  PLN 0.10 per share. 

- We are able to pay the dividend on such a level thanks to our Company’s very good liquidity and record high 

profits generated last year. Let me remind you that it results from, among others, a very profitable transaction 

of the sale of Nova Królikarnia project to Global City Holdings, which took place at the end of 2016. The 

project was sold for over PLN 175 million out of which nearly PLN 141 million was settled within a transaction 

of the Company’s share repurchase from the GCH, and almost PLN 34 million was received by Ronson in 

cash. The gross profit on this project’s sale exceeded PLN 57 million, giving a gross margin of almost 33% – 

Tomasz Łapi ński, acting president of Ronson Europe, has said. 

The General Meeting which will decide on the profit distribution has been convened for June 30th. The 

Ronson Europe Management Board suggests that the dividend record date be August 3rd, and the dividend 

payment date be August 10th. 

The General Meeting in June is also to officially approve the changes in the Company’s Management Board 

following the resignation submitted at the end of April by the current president Shraga Weisman. The 

Supervisory Board has suggested to the General Meeting that Tomasz Łapiński should be appointed the 

president. Tomasz Łapiński has fulfilled the functions of the Board Member and the Company’s Finance 

Director since 2008. What is more, the Supervisory Board has also suggested that Rami Gerisowi, the 

financial controller associated with the Company since 2007, should be appointed the Company’s Finance 

Director and Board Member. Pursuant to the decisions made by the Management Board, Tomasz Łapiński 

and Rami Geris have already fulfilled their functions since 28 April 2017. 

 

 


