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PROPOSAL TO MIGRATE THE REGISTERED OFFICES AND HEAD OFFICE OF  

RONSON DEVELOPMENT SE FROM THE NETHERLANDS TO POLAND 

 

THE UNDERSIGNED: 

Acting in their capacity of managing 

directors, and as such constituting the 

entire board of directors of Ronson 

Development SE, European public limited 

liability company under Dutch law, having 

its registered office in Rotterdam, the 

Netherlands, and head office at Weena 210, 

3012 NJ Rotterdam, the Netherlands, 

registered in the Trade Register held by the 

Dutch Chamber of Commerce under 

number 24416758 (the “Company”), 

 

DE ONDERGETEKENDEN: 

Handelend in hun hoedanigheid van 

bestuurder en als zodanig het gehele bestuur 

vormend van Ronson Development SE, een 

Europese naamloze vennootschap (met 

statutaire zetel te Rotterdam, Nederland, met 

hoofdkantoor te Weena 210, 3012 NJ 

Rotterdam, Nederland. ingeschreven in het 

Handelsregister gehouden door de 

Nederlandse Kamer van Koophandel onder 

nummer 24416758 (de “Vennootschap”), 

WHEREAS: IN AANMERKING NEMENDE: 

1. The Company has the legal form of a 

European public limited liability under 

Dutch law with registered office at 

Rotterdam, the Netherlands. 

1. De Vennootschap heeft thans de 

rechtsvorm van een Europese naamloze 

vennootschap Nederlands recht met statutaire 

zetel te Rotterdam, Nederland. 

2. The shares in the capital of the Company 

are listed on the Warsaw Stock Exchange, 

Poland and the business activities of the 

subidiaries of the Company are primarily 

conducted in Poland. 

2. De aandelen in het kapitaal van de 

Vennootschap zijn genoteerd aan de Warsaw 

Stock Exchange, Polen en de zakelijke 

activiteiten van de dochtermaatschappijen 

van de Vennootschap vinden in hoofdzaak 

plaats in Polen. 

3. The Company would benefit from a 

situation in which its head office and 

operational activities would be located in 

and governed by the laws of one 

jurisdiction, such with a view to reducing 

legal and administrative costs. This 

3. De Vennootschap zou gebaat zijn bij een 

situatie waarin haar hoofdkantoor en 

operationele activiteiten in een jurisdictie 

zouden zijn gevestigd en worden beheerst 

door het recht van een jurisdictie, dit met het 

oog op het verlagen van juridische en 
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requires that the registered office and head 

office of the Company is transferred from 

the Netherlands to Poland.  

administratieve kosten. Dit vereist dat de 

statutaire zetel en het hoofdkantoor worden 

verplaatst naar Polen. 

4. Article 8 of the Council Regulation (EC) 

No 2157/2001 of 8 October 2001 on the 

Statute for a European company (SE) (the 

“SE Regulation”), provides that an SE can 

transfer its registered office to another 

Member State, which transfer shall not 

result in the termination of the SE or in the 

creation of a new legal person. 

4. Artikel 8 van de Verordening (EG) nr. 

2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 

betreffende het statuut van de Europese 

vennootschap (SE), (de “SE Verordening”), 

bepaalt dat een SE haar zetel kan verplaatsen 

naar een andere lidstaat, welke verplaatsing 

niet leidt tot ontbinding van de SE noch tot 

vorming van een nieuwe rechtspersoon. 

HEREBY MAKE THE FOLLOWING 

PROPOSAL: 

To transfer the registered office of the 

Company from Rotterdam, the Netherlands 

to Warsaw, Poland and to amend the 

articles of association of the Company in 

connection therewith (the “Registered 

Office Transfer”). 

DOEN HIERBIJ HET VOLGENDE 

VOORSTEL: 

Tot verplaatsing van de zetel van de 

Vennootschap van Rotterdam, Nederland 

naar Warschau, Polen en wijziging van de 

statuten van de Vennootschap in verband 

daarmee (de “Zetelverplaatsing”). 

A. Current name, registered office and 

registration:  

The Company is named Ronson 

Development SE. Its registered office is 

located in Rotterdam, the Netherlands and 

the Company registered in the Trade 

Register held by the Dutch Chamber of 

Commerce under number 24416758. 

A. Huidige naam, rechtsvorm, statutaire 

zetel en inschrijving 

De Vennootschap is genaamd Ronson 

Development SE. De Vennotschap heeft haar 

zetel te Rotterdam, Nederland en is 

ingeschreven in het Handelsregister 

gehouden door de Nederlandse Kamer van 

Koophandel onder nummer 24416758. 

B. Registered office of the Company 

after the Registered Office Transfer 

After the Registered Office Transfer the 

Company’s registered office is located in 

Warsaw, Poland. 

B. Zetel van de Vennootschap na de 

Zetelverplaatsing 

Na de Zetelverplaatsing heeft de 

Vennootschap haar zetel in Warschau, Polen. 

C. Articles of Association of the 

Company after the Registered Office 

Transfer 

The articles of association of the Company 

C. Statuten van de Vennootschap na het 

van kracht worden van de 

Zetelverplaatsing 

De statuten van de Vennootschap worden 
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shall be amended and readopted in 

connection with the Registered Office 

Transfer. The amendment of the articles of 

association of the Company shall be made 

in order to comply with the mandatory 

provisions of SE Regulation and provisions 

of the Polish Code of Comercial 

Companies upon the Registered Office 

Transfer. The articles of association of the 

Company as they shall come to read after 

the Registered Office Transfer are included 

in Annex 1 to this proposal. 

gewijzigd en opnieuw worden vastgesteld in 

verband met de Zetelverplaatsing. De 

statuten van de Vennootschap zullen bij de 

Zetelverplaatsing worden gewijzigd in 

overeenstemming met dwingendrechtelijke 

bepalingen van de SE Verordening en de 

bepalingen van het Poolse 

vennootschapsrecht. De statuten van de 

Vennootschap zoals die zullen luiden na het 

van kracht worden van de Zetelverplaatsing 

zijn opgenomen in Bijlage 1 bij dit voorstel 

en maken integraal onderdeel uit van dit 

voorstel.  

D. Implications of the Registered Office 

Transfer on employees involvement 

The Registered Office Transfer will not 

have any implications on employee 

involvement, in particular it shall not 

constitute grounds for termination of the 

agreement dated as of February 5, 2018 

executed between the Company (formerly 

as Ronson Europe N.V.) and the Special 

Negotiating Body (within the 

understanding of the SE Regulation). 

D. Gevolgen van de Zetelverplaatsing voor 

de rol van werknemers 

De Zetelverplaatsing zal geen gevolgen 

hebben voor de rol van de werknemers, en 

zal in het bijzonder geen grond voor 

ontbinding zijn voor wat betreft de 

overeenkomst die is gesloten op 5 febuari 

2018 tussen de Vennootschap (destijds 

Ronson Europe N.V.) en het Bijzonder 

Overleg Orgaan (ingevolge de SE 

Verordening). 

E. Proposed timetable of Registered 

Office Transfer 

This proposal of Registered Office Transfer 

(the ‘Proposal’) will be lodged with the 

Trade Register held by the Dutch Chamber 

of Commerce, which will be announced in 

a daily newspaper with national 

distribution in the Netherlands and the 

Official Gazette of the Netherlands. 

Provided that no creditor files opposition 

against the proposed Registered Office 

Transfer in the manner set out in paragraph 

E. Voorgestelde tijdschema voor de 

Zetelverplaatsing 

Dit voorstel tot Zetelverplaatsing (het 

“Voorstel”) zal worden gedeponeerd bij het 

Handelsregister gehouden door de 

Nederlandse Kamer van Koophandel, 

waarvan aankondiging wordt gedaan in een 

landelijk verspreid dagblad in Nederland en 

de Nederlandse Staatscourant.  

Behoudens indien door crediteuren verzet 

wordt aangetekend tegen de voorgenomen 

Zetelverplaatsing op de wijze als hierna in 
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G, the Proposal will be put to a vote in the 

shareholders meeting of the Company. 

The envisaged effective date of the 

Registered Office Transfer is further set out 

in paragraph H. 

paragraaf G is uiteengezet, wordt het 

Voorstel ter stemming aan de algemene 

vergadering van de Vennootschap 

voorgelegd.  

De beoogde datum waarop de 

Zetelverplaatsing effectief wordt, is verder 

uiteengezet in paragraaf H. 

F. Rights provided for the protection of 

shareholders  

Dutch law does not contain a specific 

resolution for the protection of minority 

shareholders in connection with the transfer 

of the registered office of an SE to an other 

member state. 

F. Rechten ter bescherming van 

aandeelhouders 

Het Nederlandse recht kent geen specifieke 

regelingen ter bescherming van 

aandeelhouders in relatie tot het verplaatsen 

van de zetel van een SE naar een andere 

lidstaat.  

G. Rights provided for the protection of 

creditors 

Up to two months after the announcement 

of the lodging of the present Proposal by 

the Company in the manner set out in 

paragraph E, each creditor can lodge 

opposition against the Registered Office 

Transfer in writing with the District Court 

of Rotterdam. 

If it appears from a statement of the District 

Court of Rotterdam that a notice of 

opposition was lodged against the 

Registered Office Transfer, the Company 

will not proceed with the implementiation 

of the Registered Office Transfer until the 

claim of the respective creditor is settled or, 

if the existence thereof is disputed, this 

dispute is settled by friendly settlement, 

court ruling or an other manner decide 

upon by the parties. 

G. Rechten ter bescherming van 

schuldeisers 

Tot twee maanden nadat de Vennootschap de 

nederlegging van het onderhavige Voorstel 

heeft aangekondigd op de wijze als 

omschreven in paragraaf E, kan iedere 

schuldeiser bij de Rechtbank Rotterdam 

schriftelijk verzet aantekenen tegen de 

Zetelverplaatsing. Indien blijkens een 

verklaring van de Rechtbank Rotterdam 

verzet is aangetekend tegen de 

Zetelverplaatsing, zal de Vennootschap niet 

voortgaan met de implementatie van de 

Zetelverplaatsing voordat de vordering van 

de desbetreffende crediteur is voldaan of, zo 

het bestaan hiervan in geschil is, het geschil 

door schikking, in rechte of op een andere 

door partijen te bepalen wijze is beslecht.  

Met betrekking tot geschillen met de 

Vennootschap die zijn ontstaan voor de 

Zetelverplaatsing, blijft de Nederlandse 

rechter bevoegd. 
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H. Effectiveness of the Registered Office 

Transfer 

As soon as possible after execution of the 

notarial deed of transfer of registered office 

and amendment to the articles of 

association of the Company all relevant 

documents to register the Company with 

the register for its new registered office 

will be filed with the relevant register.  

 

The Registered Office Transfer shall take 

effect on the date on which the Company is 

registered, in accordance with respective 

provisions of Polish law in the register for 

its new registered office maintained by the 

Polish National Court Register. 

H. Van kracht worden van de 

Zetelverplaatsing en Statutenwijziging 

Zo spoedig mogelijk na het verlijden van de 

akte van zetelverplaasting en 

statutenwijziging zullen de relevante stukken 

voor inschrijving van de Vennootschap in het 

register van de nieuwe zetel aan het 

betreffende register worden aangeboden. 

 

 

De Zetelverplaatsing wordt van kracht op de 

dag waarop de Vennootschap, in 

overeenstemming met de toepasselijke 

Poolsrechtelijke bepalingen, wordt 

ingeschreven in het register van de nieuwe 

zetel welke wordt gehouden door het Pools 

Nationationaal Gerechtelijk Register. 
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Thus signed in counterparts. 

 

 

 

 

__________________________________  __________________________________ 

Name: Nir Netzer     Name: Rami Geris 

Title: Director A, Chief Executive Officer  Title: Director A, Chief Financial Officer 

Date: _______________, 2018   Date: _______________, 2018 

 

 

 

 

__________________________________  __________________________________ 

Name: Andrzej Gutowski    Name: Alon Haver 

Title:Director A, Sales & Marketing Director  Title: Director B 

Date: _______________, 2018    Date: _______________, 2018 

     



 

 

 7 

Annex 1 / Bijlage 1 

 

• Doorlopende tekst van de concept statuten van Ronson Development SE zoals deze na de  

Verplaatsing zullen luiden (Nederlands / Pools); 

• Complete text of the draft articles of association of Ronson Europe SE after Migration (Dutch 

/ Polish); 

 

 

Na de Zetelverplaatsing zal de Poolse tekst van statuten prevaleren / After the Transfer of Seat the 

Polish text of the articles of association will govern by law. 

 

  


