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Treść raportu:
Zarząd Spółki Ronson Europe N.V. notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. („Emitent”) informuje, Ŝe w dniu 13 października 2009 roku otrzymał
zawiadomienie od AMPLICO PTE S.A. o przekroczeniu przez AMPLICO Otwarty Fundusz
Emerytalny 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, o następującej treści:
„W związku z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539 z późn. zmianami) AMPLICO PTE S.A. informuje,
iŜ zarządzany przez nie AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany dalej „OFE”) w
wyniku nabycia akcji spółki Ronson Europe N.V. z siedzibą ul. Weena 210-212 w
Rotterdamie (zwanej dalej „Spółką”) przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Przekroczenie progu 5%, nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki w dniu
7 października 2009 roku. Bezpośrednio przed zmianą udziału OFE posiadał 11 141 713
(słownie: jedenaście milionów sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset trzynaście) akcji
zwykłych na okaziciela spośród 226 966 667 (słownie: dwieście dwadzieścia sześć milionów
dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji, co stanowiło
4,91% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 11 141 713 (słownie: jedenaście
milionów sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset trzynaście) głosów na Walnym
Zgromadzeniu, co stanowiło 4,91% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Aktualnie OFE posiada 12 148 720 (słownie: dwanaście milionów sto czterdzieści osiem
tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela spośród 226 966 667 akcji
(słownie: dwieście dwadzieścia sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy
sześćset sześćdziesiąt siedem), co stanowi 5,35% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do
12 148 720 (słownie: dwanaście milionów sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset
dwadzieścia) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,35% ogółu głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki.”

