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AKT NOTARIALNY 
., 

Dnia piątego listopada roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego ja, Bartłomiej Jabłoński, notariusz w 

Warszawie, przybyły z mojej kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Żelaznej nr 41 lokal 7 do 

budynku położonego w Warszawie przy Al. Jerozolimskich nr 100, sporządziłem protokół, o 

następ ującej treści: -----------------------------------------------------------------------�------------------------------

PROTOKÓŁ 

Dnia piątego listopada roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego w budynku położonym w Warszawie 

przy Al. Jerozolimskich nr 100, stawił się Maciej Karol Ługowski, syn Bogdana i Zofii, którego 

tożsamość stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego nr A WW 8415 86, według 

oświadczenia zamieszkały: 02-912 Warszawa, ulica Zaciszna nr 17, który oświadczył nadto, że:--------

1) w dniu dzisiejszym, to jest w dniu 05 listopada 2021 roku o godzinie 12:00 w budynku położonym

w Warszawie przy Al. Jerozolimskich nr 100, odbywa się Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji

serii W (100 OOO sztuk), zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

pod kodem RON0425 (,,Zgromadzenie Obligatariuszy"), wyemitowanych przez spółkę Ronson

Development SE z siedzibą w Warszawie (adres: 02-797 Warszawa, aleja Komisji Edukacji

Narodowej nr 57, REGON: 381696868, NIP: 5263102120, KRS: 0000755299) (,,Emitent") oraz

wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst, prowadzonym przez Giełdę

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (,,Obligacje"), ---------------------------------------------

2) jako pełnomocnik Emitenta jest on uprawniony do otwarcia tego Zgromadzenia, w związku z czym

Zgromadzenie to otwiera oraz, że Zgromadzenie Obligatariuszy zostało zwołane prawidłowo, z

n a stęp ującym porządkiem obrad: -------------------------------------------------------------------------------

1) Otwarcie Zgromadzenia Obi igatariuszy; ----------------------------------------------------------------

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;-------------------------------------------

3) Sporządzenie i podpisanie listy obecności; -------------------------------------------------------------

4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do

pode j m o wania uch wał; -------------------------------------------------------------------------------------

5) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;--------------------------------------------

6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji;--------------------

7) Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.-------------------------------------------------------------
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