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Temat: Zawiadomienie od Amos Luzon Development and Energy Group Ltd. o zamiarze 

ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki 

Zarząd Ronson Development SE („Spółka”) informuje, że w dniu 26 maja 2021 r. wpłynęło do 

Spółki zawiadomienie od Amos Luzon Development and Energy Group Ltd. z siedzibą w 

Ra’anana, Izrael, akcjonariusza większościowego Spółki posiadającego akcje Spółki pośrednio, 

za pośrednictwem swoich spółek zależnych: I.T.R. Dori B.V. i Spółki, („Akcjonariusz 

Większościowy”) („Zawiadomienie”), w którym Akcjonariusz Większościowy 

poinformował, że w dniu 25 maja 2021 r. podjął decyzję o zamiarze ogłoszenia przez 

Akcjonariusza Większościowego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki 

(„Zaproszenie”) po cenie za jedną akcję Spółki w wysokości 1,80 zł. Zaproszeniem objęte 

będą wszystkie akcje Spółki, które na dzień ogłoszenia Zawiadomienia nie będą posiadane 

(pośrednio, za pośrednictwem podmiotów zależnych Akcjonariusza Większościowego: I.T.R. 

Dori B.V. i Spółki) przez Akcjonariusza Większościowego. 

Zgodnie z Zawiadomieniem: 

Zamiarem Akcjonariusza Większościowego jest ogłoszenie Zaproszenia najszybciej, jak to 

będzie praktycznie możliwe, w dniu opublikowania Zawiadomienia lub w terminie zbliżonym, 

o ile nie wystąpią nieprzewidywane nadzwyczajne okoliczności. Zaproszenie będzie zawierało 

szczegółowe informacje na temat procesu, w tym jego harmonogram. 

Na datę Zawiadomienia Akcjonariusz Większościowy posiada akcje Spółki pośrednio, w 

następujący sposób: (i) I.T.R. Dori B.V., spółka bezpośrednio zależna od Akcjonariusza 

Większościowego, posiada bezpośrednio 108.349.187 akcji Spółki, stanowiących 66,06% 

wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki i 66,06% ogólnej liczby głosów w Spółce 

(obliczanej z uwzględnieniem akcji własnych Spółki), natomiast (ii) Spółka, będąca 

bezpośrednio spółką zależną I.T.R. Dori B.V., a w związku z tym spółką pośrednio zależną od 

Akcjonariusza Większościowego, posiadała, zgodnie z raportem bieżącym nr 5/2021 z dnia 18 

stycznia 2021 r. 1.567.954 akcji, które stanowiły 0,96% wszystkich akcji w kapitale 

zakładowym Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce (obliczanej z uwzględnieniem akcji 

własnych Spółki). 

Zaproszenie nie będzie stanowiło wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, 

o którym mowa w art. 73, art. 74 i art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

Zawiadomienie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks cywilny. Ponadto, nie stanowi ono innej oferty zakupu, jak również nie nakłania do 

sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności w jakimkolwiek państwie, 

w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych 

byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub 



rejestracji ani w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o 

nabyciu/sprzedaży papierów wartościowych Spółki. 

Niniejszym materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera ani nie stanowi oferty 

sprzedaży/nabycia papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty 

nabycia/sprzedaży papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia/sprzedaży 

papierów wartościowych oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do 

podejmowania decyzji o nabyciu/sprzedaży papierów wartościowych Spółki. 

 

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) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 


