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Treść raportu:
Spółka Ronson Europe N.V. ("Spółka") niniejszym informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu 5 lutego
2018 r. umowy pomiędzy Spółką a specjalnym zespołem negocjacyjnym wyłonionym z grona
pracowników grupy kapitałowej Spółki ("Umowa") zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady (WE)
nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu Spółki europejskiej (SE) (dalej
„Rozporządzenie"). Umowa reguluje zasady zaangażowania pracowników grupy kapitałowej Spółki
obejmujące:
a) dostęp zainteresowanych pracowników do informacji dotyczących zmian struktury Spółki, jej
sytuacji gospodarczej i finansowej, rozwoju działalności, produkcji i sprzedaży, istotnych wydatków
kapitałowych, podstawowych zmian organizacyjnych, wprowadzania nowych metod pracy i
produkcji, fuzji, podziałów, przekształceń, przeniesienia działalności produkcyjnej, redukcji lub
zamknięcia spółek, zakładów lub ich istotnych części, obecnego statusu, rozwoju i
prawdopodobnych trendów w zakresie zatrudnienia i masowych zwolnień.
b) prawo do wzięcia udziału przez zainteresowanych pracowników w konsultacjach ze Spółką w
kwestiach wskazanych powyżej i wyrażenia na ich temat opinii.
Zawarcie Umowy pozwala na rozpoczęcie procedury zmierzającej do przekształcenia Spółki w Spółkę
Europejską (SE) ("Przekształcenie") oraz następnie do przeniesienia jej siedziby do Polski
("Przeniesienie Siedziby do Polski").
Zarząd Spółki po rozważeniu wszystkich okoliczności gospodarczych oraz dostępnych analiz uznał,
że ewentualne Przekształcenie oraz Przeniesienie Siedziby do Polski może być korzystne zarówno dla
samej Spółki, jak i jej akcjonariuszy. Przekształcenie oraz Przeniesienie Siedziby do Polski pozwoli
ograniczyć koszty administracyjne oraz operacyjne. Zdaniem Zarządu wpłynie również na lepszą
efektywność funkcjonowania wszystkich podmiotów grupy kapitałowej Spółki oraz zwiększy
transparentność Spółki względem inwestorów w związku z obecnością akcji Spółki w obrocie na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Ewentualne Przekształcenie będzie zależne od wyrażenia przez akcjonariuszy zgody podczas
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. W tym celu Zarząd zamierza zwołać Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w celu ewentualnego podjęcia uchwały o Przekształceniu.
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami materiały dotyczące ewentualnego Przekształcenia (w tym
plan przekształcenia oraz proponowana wersja statutu Spółki po Przekształceniu) zostaną
udostępnione akcjonariuszom i inwestorom w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki.
Po ewentualnym Przekształceniu zamiarem Zarządu Spółki jest doprowadzenie do Przeniesienia
Siedziby do Polski. Ewentualne Przeniesienie Siedziby do Polski wymagać będzie dodatkowej zgody
akcjonariuszy podczas kolejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
W związku z tym, że ewentualne Przekształcenie nastąpi z mocy przepisów prawa, bez postępowania
likwidacyjnego (art. 37 ust. 2 Rozporządzenia), ewentualne Przekształcenie nie spowoduje zmian w
relacjach Spółki z osobami trzecimi.

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)
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