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Ronson zamknął emisję refinansującą 
Z prywatnej oferty obligacji serii R deweloper pozyskał 50 mln zł, które trafią na częściowe 

sfinansowanie czerwcowego wykupu papierów dłużnych o wartości 83,5 mln zł. 

 

Nowe obligacje mają czteroletni okres spłaty i zostaną zabezpieczone hipoteką na 150 proc. 

wartości emisji. Ronson nie informuje publicznie o wysokości kuponu, za wyjątkiem tego, że będzie 

on ustalany według formuły WIBOR 6M plus marża. 

W ostatnich dwóch emisjach papierów czteroletnich Ronson proponował WIBOR 6M plus 3,5 pkt 

proc. marży oraz – w trybie oferty publicznej – stałe 5,25 proc. Były to obligacje niezabezpieczone, 

jak zresztą większość papierów dewelopera. Po nowej emisji zabezpieczonego długu można się więc 

spodziewać zejścia z marżą w okolice 3 pkt proc. 

– Jesteśmy w takiej sytuacji, że w ogóle nie musimy emitować długu. Z bilansu może to bezpośrednio 

nie wynika, ale mamy też możliwe do uruchomienia kredyty budowlane. Spółka nie ma więc noża na 

gardle i nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla inwestorów – mówił Tomasz Łapiński p.o. prezesa 

zarządu w Ronsonie, podczas konferencji prasowej sprzed ponad dwóch tygodni. 

Wygasającymi 14 czerwca papierami dłużnymi o wartości 83,5 mln zł po raz ostatni handlowano 

miesiąc temu po 100,01 proc. nominału. Większość emisji znajduje się w funduszach, w tym dwóch 

OFE, która posiadają ponad 70 proc. całej serii – wynika z danych Obligacje.pl. 

W obrocie na Catalyst znajduje się ogółem 12 serii obligacji Ronsona z terminami spłaty do sierpnia 

2020 r. Najdalsza z nich, to emisja uplasowana w trybie publicznym, którą po raz ostatni 

handlowano w poniedziałek przy 5,24 proc. rentowności brutto. 
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 The Board of Managing Directors of Ronson Europe N.V. announces that on 24 May 2017 the 

Company issued 50,000 series R bonds in a private placement with a nominal value and issue price 

of PLN 1,000 per Bond and an aggregate nominal value and issue price of PLN 50,000,000. The 

Issuer intends to use the proceeds from the issuance of the Bonds to finance part of the redemption 

price of ordinary bearer series C bonds issued by the Issuer on 14 June 2013 and maturing on 14 

June 2017, with an aggregate nominal value of PLN 83,500,000 (the “Series C Bonds”).  

The Bonds shall be redeemed by the Issuer on 24 May 2021 through the payment of an amount 

equal to the nominal value of each Bond.  

The Bonds bear interest at a variable rate based on the WIBOR rate for six-month deposits 

increased by a margin specified in the terms and conditions of the issuance. In certain events 

specified in the terms and conditions of the issuance of the Bonds, the margin may be increased. 

Interest is payable semi-annually.  

The Bonds were issued as unsecured bonds but will ultimately be secured with a joint mortgage to 

be established by the subsidiaries of the Issuer (listed in Schedule No. 1 to this report) which made 

a declaration of establishment of a joint mortgage of up to PLN 75,000,000.00 to secure the claims 

resulting from the Bonds on the real properties. According to the excerpts from the real property 

appraisal reports relating to the properties on which the Mortgage is to be established, the 

aggregate value of the properties is PLN 73,643,300. The Mortgage will receive the highest priority 

as a result of the expiration of the mortgage securing the Series C Bonds upon their redemption on 

the maturity date. 


