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Ronson Development ma zgodę akcjonariuszy na realizację skupu akcji
własnych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ronson Development zatwierdziło program skupu
akcji własnych, w ramach którego spółka będzie mogła nabyć do 2,5 mln akcji,
stanowiących do 1,53% kapitału zakładowego. Zarząd planuje przeprowadzić buyback
w drodze transakcji zawieranych na GPW w Warszawie.

Zgodnie z uchwałą NWZ, maksymalna cena, po jakiej spółka może nabywać swoje akcje,
została ustalona na 2,1 zł, co odpowiada wartości księgowej pojedynczej akcji. Łączna kwota
przeznaczona na buyback nie może przy tym przekroczyć 2 mln zł.
24 stycznia zarząd Ronson Development podjął uchwałę, która przewiduje, że akcje będą
nabywane w ramach transakcji giełdowych (w tym transakcji pakietowych, z uwzględnieniem
zasady równego traktowania akcjonariuszy). Program skupu akcji własnych powinien zostać
zrealizowany w ciągu maksymalnie jednego roku.
Przypomnijmy, że zarząd Ronson Development zaproponował przeprowadzenie skupu akcji
własnych, gdyż w jego opinii bieżąca wycena rynkowa spółki nie odzwierciedla jej wartości
godziwej. Kurs akcji w ostatnich miesiącach oscyluje bowiem znacząco poniżej ich wartości
księgowej. Dlatego też, w ocenie zarządu, obecna cena rynkowa akcji jest bardzo atrakcyjna,
a ograniczony skup akcji własnych leży w interesie spółki i jej wszystkich akcjonariuszy.

***
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.
Z kolei w 2017 r. strona internetowa Spółki została nagrodzona tytułem Złota Strona Emitenta
w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.
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Zapraszamy do śledzenia Ronson Development na Twitterze: twitter.com/Ronson_SE
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