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Zarząd spółki Ronson Development SE ("Emitent") niniejszym informuje, iż:
•

•

działając na podstawie i w granicach upoważenia wynikającego z uchwały nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 24 stycznia 2019 r. (raport
bieżący nr 2/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku) oraz uchwały Zarządu z dnia 28
stycznia 2018, określającej szczegółowe warunki nabycia akcji własnych Emitenta,
które zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą (raport bieżący nr 3/2019 z dnia 28
stycznia 2019 roku), w dniu 15 marca 2019 roku Zarząd Emitenta złożył w Domu
Maklerskim PKO BP zlecenie nabywania akcji Emitenta na warunkach wskazanych w
ww. uchwale Zarządu;
w ramach realizacji ww. programu skupu akcji własnych, w dniu 15 marca 2019 roku,
Domu Maklerski PKO BP dokonał nabycia na rachunek Emitenta 5 080 akcji własnych
Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,835 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych
akcji wynosi 4245,41 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,0031% kapitału zakładowego
Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych
transakcji wynosi 5 080 akcji, które stanowią 0,0031% kapitału zakładowego Spółki oraz
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Wcześniej Emitent nie posiadał akcji własnych.
W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji
własnych dokonanych w dniu 15 marca 2019 roku.
Emitent planuje informować o transakcjach dokonywanych w ramach programu skupu akcji
własnych zbiorczo, raz w tygodniu.
Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia
8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków
mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5
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) oraz uchylające
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE,
2003/125/WE i 2004/72/WE

