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Temat: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson 

Development SE uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2021  

Zarząd Ronson Development SE („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym (30 

czerwca 2022 r.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę w 

sprawie podziału zysku netto za rok 2021 w kwocie 40.346.602 PLN w ten sposób, że: 

1. na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki przeznaczyć kwotę 0,24 PLN 

(dwadzieścia cztery grosze) na jedną akcję, przy czym całkowita kwota na wypłatę 

dywidendy zależeć będzie od liczby akcji własnych (które nie uprawniają do otrzymania 

dywidendy) posiadanych przez Spółkę w dniu dywidendy i w żadnym wypadku nie 

będzie wyższa niż 39.362.595,12 zł (trzydzieści dziewięć milionów trzysta 

sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 12/100), 

2. pozostałą część zysku netto Spółki za rok 2021 przeznaczyć na kapitał zapasowy. 

Podział zysku w sposób określony powyżej jest uzależniony od tego, że wypłata ta nie wpłynie 

negatywnie na zdolność Spółki do spłaty zadłużenia lub realizacji planów rozwojowych, w 

kontekście aktualnej sytuacji rynkowej i sytuacji na rynku nieruchomości. Spełnienie lub 

niespełnienie tego warunku zostanie stwierdzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki nie później niż do dnia 30 listopada 2022 r. W przypadku braku podjęcia przez ww. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odpowiedniej uchwały lub w przypadku podjęcia 

uchwały o niespełnieniu powyższego warunku, cała kwota zysku za rok 2021 zostanie 

przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. 

W przypadku wypłaty dywidendy opisanej powyżej, dzień, według którego ustala się listę 

akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w pkt 1 powyżej (dzień 

dywidendy), ustala się na 30 września 2022 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 15 

grudnia 2022 roku. 

Powyższa uchwała zgodna jest z wnioskiem Zarządu Emitenta w zakresie podziału zysku netto 

Emitenta za rok 2021, który został uchwalony w dniu dzisiejszym. Również w dniu dzisiejszym 

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała ten wniosek Zarządu. 

 

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. 


