
Niniejszy dokument jest tłumaczeniem prospektu sporządzonego przez spółkę Ronson Europe N.V. i zatwierdzonego przez Holenderską Komisję Nadzoru nad Rynkami Finanso-
wymi (Autoriteit Financiële Markten, „AFM”) w angielskiej wersji językowej. W związku z ofertą publiczną w Polsce Emitent jest zobowiązany opublikować w Polsce angielską wersję 
językową Prospektu oraz podsumowanie Prospektu w języku polskim. Dla celów informacyjnych Emitent dodatkowo sporządził tłumaczenie całego Prospektu na język polski. Należy 
jednak zwrócić uwagę, że angielska wersja językowa jest jedyną wiążącą wersją Prospektu. Choć dołożono wszelkiej staranności, by zapewnić prawidłowość tłumaczenia Prospektu 
na język polski, Emitent, Akcjonariusz Sprzedający oraz osoby działające w ich imieniu, ich doradcy i inne osoby świadczące usługi na ich rzecz nie ponoszą odpowiedzialności za 
ewentualne błędy w tłumaczeniu Prospektu na język polski. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych należy kierować się wyłącznie oryginalną angielską wersją językową Prospektu 
oraz podsumowaniem Prospektu w języku polskim.

PROSPEKT

RONSON EUROPE N.V.
(spółka akcyjna (‘naamloze vennootschap’) zawiązana na mocy prawa holenderskiego, z siedzibą w Rotterdamie)

Oferta Publiczna
do 40.000.000 nowo emitowanych akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,02 € za Akcję

oraz
do 20.000.000 istniejących akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,02 € za Akcję

Na podstawie niniejszego dokumentu („Prospekt”) oferowanych jest do 60.000.000 akcji zwykłych Ronson Europe N.V. („Ronson”, „Spółka” lub „Emitent”), spółki akcyjnej (‘naamloze 
vennootschap’) zawiązanej na mocy prawa holenderskiego, z siedzibą w Rotterdamie. Do 40.000.000 nowo emitowanych akcji zwykłych („Nowe Akcje”) będzie oferowanych przez 
Emitenta w drodze subskrypcji oraz do 20.000.000 istniejących akcji zwykłych („Akcje Sprzedawane” łącznie z Nowymi Akcjami „Akcje Podstawowe”) będzie oferowanych przez ITR 
Dori B.V. („Akcjonariusz Sprzedający”). Emitent otrzyma wpływy netto ze sprzedaży Nowych Akcji, natomiast Akcjonariusz Sprzedający otrzyma wpływy netto ze sprzedaży Akcji 
Sprzedawanych. Niniejsza oferta („Oferta”) składa się z oferty publicznej skierowanej do: (i) inwestorów detalicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Oferta Detaliczna”) 
oraz (ii) inwestorów instytucjonalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Polska Oferta Instytucjonalna” łącznie z „Ofertą Detaliczną”, „Polska Oferta Publiczna”) oraz z oferty 
skierowanej do (iii) kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych („KNI”) w Stanach Zjednoczonych zgodnie z Regułą 144A Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych  
z 1933 r. z późniejszymi zmianami („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) oraz (iv) inwestorów instytucjonalnych spoza terytorium Stanów Zjednoczonych (z wyłącze-
niem Rzeczypospolitej Polskiej) w trybie Regulacji S do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych („Oferta Międzynarodowa” łącznie z Polską Ofertą Instytucjonalną „Oferta 
Instytucjonalna”). 
Akcje Podstawowe oferowane są na zasadach określonych w Prospekcie, z zastrzeżeniem możliwości odwołania lub zmiany Oferty oraz pewnych innych warunków.
Angielska wersja językowa Prospektu stanowi prospekt w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu artykułu 3 Dyrektywy nr 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady 
(„Dyrektywa Prospektowa”), który został sporządzony zgodnie z Artykułem 5.2 Holenderskiej Ustawy o Nadzorze Finansowym (‘Wet op het financieel toezicht’). Angielska wersja języ-
kowa Prospektu została złożona do oraz zatwierdzona przez Holenderską Komisję Nadzoru nad Rynkami Finansowymi („AFM”) w dniu 10 października 2007 r., która jest właściwym 
organem nadzoru w rozumieniu przepisów implementujących Dyrektywę Prospektową w Holandii. Emitent będzie uprawniony do przeprowadzenia Oferty w Polsce po otrzymaniu od 
Polskiej Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), będącej właściwym organem nadzoru w Polsce w rozumieniu przepisów implementujących postanowienia Dyrektywy Prospektowej, 
zawiadomienia o otrzymaniu przez KNF od AFM dokumentu notyfikującego, potwierdzającego zatwierdzenie angielskiej wersji językowej Prospektu, co umożliwi przeprowadzenie 
Oferty publicznej w Polsce.
Opis czynników ryzyka, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o dokonaniu inwestycji w Akcje Oferowane, znajduje się w rozdziale „Czynniki ryzyka”.
W okresie poprzedzającym Ofertę akcje Emitenta nie były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Na podstawie angielskiej wersji językowej Prospektu Emitent złoży wniosek  
o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) („Dopuszczenie”) wszystkich akcji Emitenta („Akcje”), które będą autoryzowane 
i wyemitowane w Dacie Rozliczenia (zgodnie z definicją poniżej), w tym Akcji Podstawowych oraz Akcji z tytułu Dodatkowego Przydziału (zgodnie z definicją poniżej), oraz 4.000.000 
Akcji, które zostały autoryzowane i które mogą zostać sukcesywnie emitowane w ramach programu motywującego akcji pracowniczych Spółki. Oczekuje się, że obrót Akcjami 
Podstawowymi na GPW rozpocznie się w dniu lub około 5 listopada 2007 r. („Dzień Pierwszego Notowania”). Przekazanie Akcji Podstawowych na rachunki papierów wartościo-
wych inwestorów planowane jest na dzień lub około 5 listopada 2007 r. („Data Rozliczenia”). Potencjalni inwestorzy detaliczni w Polsce mogą składać zapisy na Akcje Podstawowe  
w okresie, którego rozpoczęcie planowane jest na dzień lub około 18 października 2007 r. a zakończenie na dzień lub około 24 października 2007 r., a wybrani potencjalni inwestorzy 
instytucjonalni (z wyłączeniem „obywateli amerykańskich” w rozumieniu Regulacji S do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych) mogą składać zapisy na Akcje Podstawowe 
w okresie, którego rozpoczęcie planowane jest na dzień lub około 25 października 2007 r., a zakończenie na dzień lub około 26 października 2007 r. Cena Orientacyjna za Akcję Ofe-
rowaną zostanie określona przez Emitenta i Akcjonariusza Sprzedającego za zgodą Globalnego Koordynatora (zgodnie z definicją poniżej) w dniu lub około 16 października 2007 r.,  
w oparciu o: (i) ocenę obecnej i przewidywalnej sytuacji na polskim i międzynarodowych rynkach kapitałowych, oraz (ii) ocenie perspektyw wzrostu, czynników ryzyka i innych informacji 
dotyczących działalności Spółki. Cena za Akcję Oferowaną („Cena Akcji Oferowanych”) zostanie określona wspólnie przez Emitenta i Akcjonariusza Sprzedającego za zgodą Bank Au-
stria Creditanstalt AG („UniCredit Markets & Investment Banking”, „Globalny Koordynator” , „Prowadzący Księgę Popytu” i „Główny Menedżer”) łącznie z ING Securities N.V., Oddział  
w Londynie, „Menedżerowie”, w dniu lub około 24 października 2007 r. („Data Ustalenia Ceny”) i zostanie ogłoszona w formie komunikatu prasowego niezwłocznie po jej ustaleniu oraz 
w taki sam sposób jak niniejszy Prospekt. Cena Akcji Oferowanych zostanie określona według następujących kryteriów i zasad: (i) poziom i wrażliwość cenowa popytu Inwestorów 
Instytucjonalnych zgłoszonego w okresie budowy księgi popytu, (ii) obecna i przewidywana sytuacja na polskich i międzynarodowych rynkach kapitałowych oraz (iii) ocena perspektyw 
wzrostu, czynników ryzyka i innych informacji dotyczących działalności Spółki zawartych w niniejszym Prospekcie. W przypadku, jeżeli Oferta zostanie odwołana lub przesunięta 
przed dokonaniem ostatecznego przydziału Akcji Podstawowych inwestorom w dniu lub około 29 października 2007 r. („Data Przydziału”), wszystkie zapisy złożone na Akcje Podsta-
wowe nie będą brane pod uwagę, a wszelkie wpłaty na Akcje zostaną zwrócone inwestorom bez odsetek oraz jakichkolwiek innych odszkodowań. Przeprowadzanie jakichkolwiek 
transakcji dotyczących Akcji Podstawowych przed dniem rozliczenia i ich dostarczenia inwestorom odbywać się będzie na własną odpowiedzialność podmiotów biorących udział  
w takich transakcjach. 
Ponadto ITR Dori B.V. przyznał Menedżerom opcję podlegającą wykonaniu w okresie 30 dni od Daty Przydziału, uprawniającą do nabycia dodatkowych Akcji w liczbie do 9.000.000 
(„Akcje z tytułu Dodatkowego Przydziału” łącznie z Akcjami Podstawowymi „Akcje Oferowane”), stanowiących maksymalnie 15% Akcji Podstawowych oferowanych w ramach Oferty, 
wyłącznie w celu pokrycia dodatkowego przydziału, jeżeli taki nastąpi, dokonanego w związku z Ofertą oraz krótkich pozycji wynikających z transakcji stabilizacyjnych. Stabilizacja, 
o której mowa powyżej, będzie przeprowadzana zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.
Akcje nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane w rozumieniu Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i są oferowane i sprzedawane w Stanach Zjednoczo-
nych wyłącznie na rzecz KNI zgodnie z regułą 144A do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych oraz poza obszarem Stanów Zjednoczonych zgodnie z Regula-
cją S do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Potencjalnych inwestorów niniejszym informuje się, że dowolny podmiot zbywający akcje może opierać się 
na zwolnieniu z postanowień artykułu 5 Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych zgodnie z Regułą 144A.

Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona w PLN w dniu 24 października 2007 r.
Globalny Koordynator, Główny Menedżer i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu

Współmenedżer Oferty

Niniejszy Prospekt został zatwierdzony 10 października 2007 r.
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WAŻNE INFORMACJE
Terminy pisane wielką literą w niniejszym Prospekcie, które nie zostały w nim odrębnie zdefiniowane, mają znaczenie przypisane takim terminom w Aneksie I „Definicje”.
Potencjalnych inwestorów wyraźnie informuje się, że inwestowanie w Akcje Oferowane wiąże się z ryzykiem finansowym, w związku z czym powinni oni zapoznać się z niniejszym 
Prospektem w całości, a zwłaszcza z „Czynnikami ryzyka”, podejmując decyzję o dokonaniu inwestycji w Akcje Oferowane. Treści niniejszego Prospektu nie należy traktować jako 
porady prawnej, finansowej lub podatkowej. Każdy potencjalny inwestor powinien skonsultować się z własnym doradcą prawnym, niezależnym doradcą finansowym lub doradcą 
podatkowym w celu zasięgnięcia porady prawnej, finansowej lub podatkowej.
Żadna osoba nie jest upoważniona do udzielania informacji ani do składania oświadczeń dotyczących Oferty, innych niż te, których dotyczy niniejszy Prospekt, a w przypadku udzielenia takich 
informacji lub złożenia takich oświadczeń nie można ich traktować jako zatwierdzonych przez Emitenta lub przez Menedżerów.

Odpowiedzialność
Emitent przyjmuje odpowiedzialność za informacje zawarte w niniejszym Prospekcie. Według najlepszej wiedzy Emitenta, podjęte zostały wszystkie zasadne starania, aby informacje zawarte 
w Prospekcie były zgodne ze stanem faktycznym oraz aby nie zawierał on żadnych pominięć, które mogłyby mieć wpływ na znaczenie takich informacji. Ogłoszenie niniejszego Prospektu  
w dowolnym późniejszym terminie niż data jego zatwierdzenia w żadnym wypadku nie oznacza, że stan rzeczy w odniesieniu do Emitenta nie uległ zmianie od dnia zatwierdzenia Prospektu. Ani 
Menedżerowie, ani doradcy prawni Spółki nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za treść Prospektu, jego tłumaczenie ani za żadne oświadczenie złożone przez któregokolwiek z nich lub w ich 
imieniu, rzekomo lub faktycznie w związku z Emitentem. Tym samym, Menedżerowie oraz doradcy prawni Spółki zastrzegają, że nie ponoszą  jakiejkolwiek  odpowiedzialności, zarówno deliktowej  
jak i kontraktowej, którą mogliby w przeciwnym razie ponosić z tytułu niniejszego Prospektu lub takiego oświadczenia.

Informacja dla potencjalnych inwestorów
W niektórych jurysdykcjach dystrybucja niniejszego Prospektu oraz Oferta Akcji Oferowanych może być ograniczona przepisami prawa. Niniejszy Prospekt nie może być wykorzystywany  
w celu lub w związku z, ani nie stanowi oferty sprzedaży lub zaproszenia do nabycia Akcji Oferowanych, których dotyczy niniejszy Prospekt, w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta 
lub zaproszenie byłoby sprzeczne z prawem. Osoby będące w posiadaniu niniejszego Prospektu obowiązane są do zdobycia informacji oraz przestrzegania wszelkich ograniczeń, również 
tych zawartych w części „Ograniczenia w zbywaniu Akcji”. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa papierów wartościowych obowiązujących w danej 
jurysdykcji.
Jako warunek nabycia Akcji Oferowanych w ramach Oferty zakłada się, że każdy nabywca złożył, lub w niektórych wypadkach będzie zobowiązany do złożenia określonych oświadczeń  
i zapewnień, na których będą opierać się Emitent, Menedżerowie oraz inne podmioty. Emitent oraz Akcjonariusz Sprzedający zastrzegają sobie prawo do odmowy, według ich wyłącznego 
uznania, nabycia Akcji Oferowanych, które to nabycie w opinii Emitenta, Akcjonariusza Sprzedającego, Menedżerów lub innych pośredników mogłoby przyczynić się do naruszenia określonych 
przepisów prawa, zasad lub regulacji. Zobacz „Ograniczenia w zbywaniu Akcji”.

Informacja dla inwestorów amerykańskich
Akcje oferowane w ramach Oferty nie zostały zarejestrowane ani nie będą podlegać rejestracji w rozumieniu amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych ani przez żaden urząd regu-
lacyjny ds. papierów wartościowych dowolnego stanu lub innej jurysdykcji na obszarze Stanów Zjednoczonych w celu ich oferowania lub sprzedaży w ramach prowadzonej dystrybucji oraz,  
z pewnymi wyjątkami, nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych. Akcje, których dotyczy niniejszy Prospekt, są oferowane i sprzedawane w Stanach Zjednoczonych 
wyłącznie na rzecz KNI zgodnie z Regułą 144A do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych oraz poza obszarem Stanów Zjednoczonych – zgodnie z Regulacją S do amerykańskiej 
ustawy o papierach wartościowych. Potencjalnych inwestorów niniejszym informuje się, że dowolny podmiot zbywający Akcje, których dotyczy niniejszy Prospekt, może opierać się na zwol-
nieniu z postanowień artykułu 5 Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych zgodnie z Regułą 144A. Akcje są zbywalne wyłącznie z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w niniejszym 
Prospekcie. Zobacz „Ograniczenia w zbywaniu akcji – Stany Zjednoczone”.
Ani Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd („AKPWiG”), ani żadna stanowa komisja papierów wartościowych, ani też jakikolwiek inny nieamerykański urząd 
papierów wartościowych nie zatwierdził ani nie wyraził sprzeciwu wobec Akcji oferowanych w ramach niniejszej Oferty, ani też nie potwierdził zgodności lub kompletności niniej-
szego Prospektu lub polskiego Prospektu. Składanie odmiennych oświadczeń stanowi przestępstwo.

Informacja dla mieszkańców stanu New Hampshire
ZARÓWNO FAKT ZŁOŻENIA W STANIE NEW HAMPSHIRE WNIOSKU REJESTRACYJNEGO LUB WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA ZGODNIE Z ROZDZIAŁEM 421-B ZNO-
WELIZOWANEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH WYDANEJ W STANIE NEW HAMPSHIRE (RSA 421-B), ANI TEŻ FAKT SKUTECZNEGO ZAREJESTROWANIA PA-
PIERU WARTOŚCIOWEGO LUB OTRZYMANIA ZEZWOLENIA W STANIE NEW HAMPSHIRE MOŻE NIE BYĆ DLA SEKRETARZA STANU WYSTARCZAJĄCYM DOWODEM NA TO,  
ŻE DOKUMENT ZŁOŻONY ZGODNIE Z RSA 421-B JEST AUTENTYCZNY, KOMPLETNY I NIE ZAWIERA INFORMACJI WPROWADZAJĄCYCH W BŁĄD. ZARÓWNO POWYŻSZE 
DZIAŁANIA, JAK I MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ZWOLNIENIA LUB WYJĄTKU W ODNIESIENIU DO DANEGO PAPIERU WARTOŚCIOWEGO LUB TRANSAKCJI NIE OZNACZAJĄ 
DOKONANIA PRZEZ SEKRETARZA STANU OCENY ZALET LUB KWALIFIKACJI DOWOLNEJ OSOBY, PAPIERU WARTOŚCIOWEGO LUB TRANSAKCJI, ANI TEŻ UDZIELENIA TA-
KOWYM POPARCIA LUB ZATWIERDZENIA. PODAWANIE POTENCJALNYM NABYWCOM I KLIENTOM INFORMACJI NIEZGODNYCH Z TREŚCIĄ NINIEJSZEGO PARAGRAFU JEST 
SPRZECZNE Z PRAWEM.

Informacja dla inwestorów kanadyjskich
Akcje nie zostały i nie zostaną zakwalifikowane na podstawie niniejszego Prospektu do sprzedaży publicznej na obszarze Kanady zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kanadyjskiego, 
w związku z czym dowolna oferta lub sprzedaż Akcji w Kanadzie będzie prowadzona na mocy zwolnienia z obowiązującego wymogu składania prospektu, niemniej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa kanadyjskiego. Inwestorzy w Kanadzie winni zapoznać się z rozdziałem zatytułowanym „Ograniczenia w zbywaniu Akcji – Kanada”, natomiast kupujący z Ontario winni zapo-
znać się w szczególności z podrozdziałem „Prawo do wytoczenia powództwa o odszkodowanie lub unieważnienie transakcji (Ontario)”. Cena Akcji Oferowanych, sprawozdania finansowe  
i inne dane finansowe ujawnione w niniejszym Prospekcie wyrażone są w polskich złotych. W dniu 5 października 2007, będącym ostatnią możliwą datą przed publikacją niniej-
szego Prospektu, dolar kanadyjski = 2,71 PLN na podstawie kursu południowego, ogłoszonego przez Bank Kanadyjski.

Informacja dla inwestorów z Wielkiej Brytanii i EOG
Niniejszy Prospekt i Oferta Międzynarodowa skierowane są wyłącznie do osób pochodzących z państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), z wyjątkiem Polski, 
gdzie są to „inwestorzy kwalifikowani” w rozumieniu artykułu 2(1)(e) dyrektywy prospektowej (dyrektywa 2003/71/WE) („Inwestorzy Kwalifikowani”). Ponadto, w Wielkiej Brytanii niniejszy 
Prospekt jest dystrybuowany wśród i skierowany wyłącznie do (1) Inwestorów Kwalifikowanych będących specjalistami ds. inwestycji w rozumieniu artykułu 19(5) rozporządzenia z 2005 r.  
o promowaniu produktów finansowych, będących aktem wykonawczym do ustawy z 2000 r. o usługach i rynkach finansowych („Rozporządzenie”) lub podmiotami o wysokiej wartości netto  
w rozumieniu artykułu 49(2)(a)-(d) Rozporządzenia lub (2) osób, którym może on zostać przekazany w inny sposób zgodnie z prawem (wszystkie te osoby będą dalej zwane łącznie „właści-
wymi osobami”). Akcje, których dotyczy niniejszy Prospekt, dostępne są wyłącznie dla, a dowolne zaproszenie, oferta lub zobowiązanie do złożenia zapisu, kupna lub nabycia w inny sposób 
takich papierów wartościowych skierowane są wyłącznie (1) w Wielkiej Brytanii – do właściwych osób, oraz (2) w państwach członkowskich EOG z wyjątkiem Wielkiej Brytanii – do Inwestorów 
Kwalifikowanych. W oparciu o niniejszy Prospekt nie powinny działać ani nim się kierować (1) w Wielkiej Brytanii – osoby niebędące właściwymi osobami lub (2) w państwach członkowskich 
EOG z wyjątkiem Wielkiej Brytanii – osoby niebędące Inwestorami Kwalifikowanymi.
Niniejszy Prospekt został przygotowany przy założeniu, że wszystkie oferty Akcji inne niż oferty przedstawione w Prospekcie lub Polskiej Ofercie Publicznej zostaną przeprowadzone zgodnie 
ze zwolnieniem, o którym mowa w dyrektywie prospektowej (dyrektywa 2003/71/WE) wdrożonej w państwach członkowskich EOG, dotyczącym wymogu sporządzania prospektu dla ofert 
Akcji. Tym samym dowolna osoba przeprowadzająca lub planująca przeprowadzenie oferty Akcji na obszarze EOG winna podjąć takie działania jedynie w sytuacji, w której ani wobec nas, ani 
Akcjonariusza Sprzedającego, ani Menedżerów nie powstanie obowiązek sporządzenia prospektu w związku z taką ofertą. Ani my, ani Akcjonariusz Sprzedający, ani też Menedżerowie nie 
zatwierdzili ani nie zatwierdzają przeprowadzenia oferty Akcji przez pośrednika finansowego, innej niż oferty składane przez Menedżerów, które stanowią ostateczny przydział Akcji przedsta-
wionych w niniejszym Prospekcie.
Niniejszy Prospekt zostaje przekazany wyłącznie do użytku przez międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych spoza Polski ze względu na rozważaną przez nich możliwość nabycia Akcji 
oferowanych w ramach Oferty Międzynarodowej. Oferta Akcji w ramach Polskiej Oferty Publicznej zostanie przeprowadzona w oparciu o polski Prospekt spełniający wymogi polskiej ustawy  
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Spółka ustaliła, że tak długo jak Akcje, których dotyczy niniejszy Prospekt, będą pozostawać „papierami wartościowymi przyznającymi ograniczone prawa” w rozumieniu Regulacji 144(a)(3) 
do amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych, nie będzie ona przekazywać w okresie, w którym nie podlega postanowieniom artykułu 13 lub 15(d) do amerykańskiej ustawy z 1934 
r. o obrocie papierami wartościowymi, ze zmianami („Ustawa o obrocie”), ani zwolnieniu z wymogu raportowania zgodnie z Regulacją 12g3-2(b) do ww. ustawy, posiadaczom lub beneficjen-
tom takich papierów wartościowych przyznających ograniczone prawa lub potencjalnym nabywcom takich papierów wartościowych wskazanym przez takich posiadaczy lub beneficjentów 
na wniosek danych posiadaczy, beneficjentów lub potencjalnych nabywców, informacji przekazywanych takim osobom zgodnie z wymogiem Regulacji 144A(d)(4) do amerykańskiej ustawy  
o papierach wartościowych.
W CELU ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI Z OKÓLNIKIEM MINISTERSTWA SKARBU NR 230, INWESTORÓW NINIEJSZYM INFORMUJE SIĘ, ŻE: (A) JAKIEKOLWIEK OMÓWIENIE 
KWESTII PODATKU FEDERALNEGO W NINIEJSZYM PROSPEKCIE NIE POWSTAŁO W CELU POWOŁYWANIA SIĘ NA NIE, CO WIĘCEJ POWOŁYWANIE SIĘ NA TAKIE OMÓWIENIE 
PRZEZ INWESTORÓW W CELU UNIKNIĘCIA KAR, JAKIE MOGĄ ZOSTAĆ NA NICH NAŁOŻONE NA MOCY AMERYKAŃSKIEGO KODEKSU SKARBOWEGO, JEST NIEDOZWOLONE; 
(B) TAKIE OMÓWIENIE ZOSTAŁO ZAWARTE W NINIEJSZYM PROSPEKCIE W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIAMI PROMOCYJNYMI LUB MARKETINGOWYMI (W ROZUMIENIU OKÓLNIKA 
MINISTERSTWA SKARBU NR 230) W ODNIESIENIU DO TAKICH TRANSAKCJI LUB SPRAW W NIM ZAWARTYCH; ORAZ (C) INWESTORZY WINNI ZASIĘGNĄĆ PORADY NIEZALEŻ-
NEGO DORADCY PODATKOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEGO POŁOŻENIA.

Wykonalność orzeczeń
Spółka jest spółką akcyjną, zawiązaną na mocy przepisów prawa holenderskiego. Zasadniczo wszyscy członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki mieszkają poza Stanami Zjedno-
czonymi, a ponadto zasadnicza część aktywów Spółki oraz aktywa ww. osób zlokalizowane są również poza obszarem Stanów Zjednoczonych. W efekcie inwestorzy mogą mieć problem  
z doręczaniem pism procesowych Spółce lub takim osobom na obszarze Stanów Zjednoczonych lub z wykonywaniem w Holandii lub w innych państwach orzeczeń wydanych przeciwko nim 
przez sądy amerykańskie, w tym orzeczeń dotyczących odpowiedzialności cywilnej wynikającej z przepisów prawa papierów wartościowych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych lub 
dowolnym stanie lub obszarze Stanów Zjednoczonych.

Stabilizacja
W związku z Ofertą, Unicredit CA IB Polska S.A. jako menedżer stabilizujący (lub dowolna osoba działająca w imieniu menedżera stabilizującego) może zawierać transakcje mające na celu 
wspieranie ceny rynkowej Akcji na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na poziomie wyższym niż ten, który mógłby utrzymywać się w ograniczonym okresie. Niemniej jednak, 
menedżer stabilizujący (ani dowolny pośrednik menedżera stabilizującego) nie ma obowiązku podejmowania takich działań. Czynności stabilizacyjne, o ile zostaną podjęte, mogą zostać 
przerwane w dowolnym momencie oraz muszą zostać zakończone najpóźniej z upływem 30 dni od rozpoczęcia obrotu akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Czynności 
stabilizacyjne winny być podejmowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami i zasadami.
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PODSUMOWANIE 

Niniejsze podsumowanie stanowi przegląd wybranych informacji zawartych w dalszych rozdziałach Prospektu i powinno być 
czytane jako wprowadzenie do Prospektu. Wszelkie decyzje dotyczące nabycia Akcji Oferowanych należy podejmować po 
rozważeniu i analizie całego Prospektu. Potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się z treścią całego Prospektu przed nabyciem 
Akcji Oferowanych, w tym informacjami zawartymi w Rozdziale „Czynniki ryzyka” rozpoczynającym się na stronie 14 oraz 
Sprawozdaniami Finansowymi MSSF oraz informacjami dodatkowymi do tych sprawozdań zamieszczonych w innych częściach 
niniejszego Prospektu. O ile nie zostało inaczej wskazane, informacje zawarte w niniejszym Prospekcie prezentowane są przy 
założeniu, że Menedżerowie nie wykonają Opcji Dodatkowego Przydziału.  

Zgodnie z przepisami obowiązującymi we wszystkich krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), 
Spółka nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w związku ze sporządzeniem niniejszego Podsumowania, włączając w to Podsumo-
wanie Oferty i Podsumowanie Danych Finansowych i Operacyjnych, oraz jego tłumaczenie, chyba że wprowadza ono w błąd, jest 
niedokładne lub niespójne z pozostałymi częściami Prospektu. W przypadku wniesienia przez inwestora powództwa dotyczącego 
informacji zawartych w niniejszym Prospekcie, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w państwach członkowskich EOG, 
powód może być zobowiązany do poniesienia kosztów tłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania sądowego. 

Ogólna charakterystyka 

Ronson jest doświadczoną, dynamicznie rozwijającą się spółką deweloperską realizującą projekty mieszkaniowe. Spółka szybko 
rozszerza geograficzny zasięg swojego działania na większe miasta Polski. Korzystając z posiadanego portfela atrakcyjnych 
gruntów, Ronson ma szanse stać się wiodącym w Polsce deweloperem w obszarze budownictwa mieszkaniowego. 

Do chwili obecnej Grupa zakończyła pięć inwestycji, sprzedając 771 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 60.689 m2. Na 
dzień niniejszego Prospektu Grupa była w trakcie realizacji czterech nowych projektów obejmujących 544 mieszkania o łącznej 
powierzchni około 39.400 m2, z których 319 zostanie ukończonych przed końcem 2007 r. Ponadto Grupa przygotowuje obecnie 
19 inwestycji, które w przyszłości obejmą około 4.735 lokali mieszkalnych, zlokalizowanych w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu  
i Szczecinie. Grupa podpisała również pięć przedwstępnych umów nabycia nieruchomości gruntowych w Poznaniu, Wrocławiu  
i Szczecinie. 

Nasza przewaga konkurencyjna 

W opinii Spółki posiada ona następujące przewagi konkurencyjne: 

Model biznesowy przynoszący wysokie zyski 

Grupa ukończyła pięć inwestycji, sprzedając 771 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 60.689 m2, oraz wygenerowała  
w okresie ostatnich trzech lat stabilną marżę brutto na poziomie co najmniej 40%. W roku zakończonym 31 grudnia 2006 r. Grupa 
wybudowała ogółem 184 lokale mieszkalne i osiągnęła zysk brutto wynoszący około 128.000 PLN za lokal. W roku 2005 i 2004 
Grupa wybudowała odpowiednio 284 i 110 lokali mieszkalnych i osiągnęła zysk brutto odpowiednio w wysokości około 116.000 
PLN oraz 163.000 PLN za lokal. Pod względem ogólnej rentowności całkowita marża brutto Grupy wyniosła 44% w 2004 r., 40% 
w 2005 r. oraz 42% w 2006 r. W okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2007 r. całkowita marża brutto pozostawała 
na poziomie 30%, ponieważ Grupa uznała przychody ze sprzedaży jedynie 33 lokali, których budowa została ukończona jeszcze 
w 2006 r. 

Silna pozycja na rynku 

W opinii Spółki zyskała ona silną pozycję rynkową, ponieważ cieszy się dobrą reputacją jako świadczący wysokiej jakości usługi, 
wiarygodny deweloper działający w sektorze budownictwa mieszkaniowego, który przyciąga nowych klientów i posiada konkuren-
cyjną przewagę względem innych spółek deweloperskich. Pozycję Spółki na rynku umacnia dodatkowo fakt, że skupiła ona swoje 
działania na rynku budownictwa mieszkaniowego, a jej oferta skierowana jest do rosnącej klasy średniej.  

Aktywnie zaangażowana w rozszerzanie działań na mniejszych rynkach miejskich  

Na początku działalności Spółka koncentrowała swoje działania wyłącznie na rynku warszawskim. Obecnie natomiast jest ona 
aktywnie zaangażowana w realizację projektów inwestycyjnych oraz badanie możliwości podjęcia działań na wielu innych rynkach 
miejskich w Polsce. Spółka przeprowadziła już badania rynku w Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie, Bydgoszczy, Łodzi i Trój-
mieście (Gdańsk, Gdynia i Sopot) i wstępnie stwierdziła, iż rynki te wraz z innymi, niepoddanymi dotąd analizie obszarami 
miejskimi w Polsce o liczbie ludności przekraczającej 250 tysięcy, stanowią dla Spółki duży potencjał w zakresie sprzedaży lokali 
mieszkalnych. Ze względu na brak budownictwa mieszkaniowego o wysokim standardzie na tych terenach, Spółka uważa, że 
mają one wysoki potencjał wzrostu, oraz że rynek ten będzie szybko się rozwijał. Dlatego też Spółka nabyła już nieruchomości 
gruntowe i rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego w Poznaniu, a ponadto nabyła grunty we Wrocławiu i w Szczecinie. Ze 
względu na posiadany portfel nieruchomości oraz wiedzę dotyczącą głównych obszarów miejskich poza Warszawą, w opinii 
Spółki ma ona wyjątkową możliwość poszerzania swojej działalności na tych rynkach, wyprzedzając wielu swoich konkurentów. 
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Doświadczony międzynarodowy zespół zarządzający i skuteczne procedury decyzyjne 

W opinii Spółki czerpie ona korzyści z wszechstronnego doświadczenia zespołu zarządzającego w zakresie realizacji projektów 
deweloperskich na rynku nieruchomości. Ponadto Spółka ma stosunkowo prostą strukturę operacyjną, która pozwala na 
podejmowanie decyzji inwestycyjnych w krótkim czasie, na przykład dotyczących zakupu atrakcyjnych nieruchomości gruntowych. 
W opinii Spółki proste procedury decyzyjne powodują, że Zarząd może oceniać możliwości inwestycyjne i realizować transakcje 
dotyczące nieruchomości szybciej i dogłębniej w porównaniu z nowymi spółkami wchodzącymi na rynek polski.  

Korzyści płynące z uznanych w kręgach międzynarodowych akcjonariuszy posiadających znaczną wiedzę na temat 
sektora 

Spółka jest jedynym podmiotem w sektorze budownictwa mieszkaniowego w Polsce, w który zainwestowała spółka GE Real 
Estate. GE Real Estate CE Residential B.V., podmiot powiązany z GE Real Estate, jednostką biznesową GE Commercial Finance, 
będącą oddziałem General Electric Company, jest jednym z największych inwestorów na świecie działającym na rynku 
nieruchomości, z portfelem aktywów o wartości około 59 miliardów USD. Ponadto U. Dori Engineering Works Corp. Ltd., spółka 
notowana na giełdzie w Tel Awiwie, ma ponad 50-letnie doświadczenie w prowadzeniu licznych inwestycji w zakresie budo-
wnictwa mieszkaniowego oraz inwestycji komercyjnych. Israel Theatres Ltd. prowadzi, bezpośrednio i pośrednio, działalność  
w sektorach rozrywkowym i nieruchomości, zarówno w Izraelu, jak i Europie Środkowej. Ponadto posiada bogate doświadczenia 
w zakresie działalności w sektorze budowlanym w Polsce.  

U. Dori Engineering Works Corp. Ltd. oraz Israel Theatres Ltd. współpracują od ponad 20 lat przy realizacji różnych inwestycji  
w sektorze nieruchomości mieszkaniowych w Izraelu i Polsce. Obecność tak uznanych na rynku międzynarodowym akcjonariuszy 
umacnia wiarygodność Spółki. Ponadto, w oparciu o dogłębną wiedzę akcjonariuszy na temat sektora, Spółka wdrożyła skuteczne 
systemy i procedury wewnętrzne, które ułatwiają jej prowadzenie działalności oraz realizację inwestycji. Spółka jest przekonana, 
że systemy te i procedury pomogą zwiększyć jej zdolność do dokonywania optymalnych inwestycji w grunty, prowadzenia kontroli 
kosztów i skutecznego zarządzania przebiegiem inwestycji. 

Koncentracja działalności na projektach mieszkaniowych o wysokim standardzie dla rosnącej klasy średniej 

Spółka koncentruje swoje działania na projektach budownictwa mieszkaniowego o wysokim standardzie dla rosnącego grona 
polskiej klasy średniej. Spółka kładzie szczególny nacisk na estetykę i jakość wykończenia budynków mieszkalnych. Spółka jest 
przekonana, że sektor budownictwa mieszkaniowego dla klasy średniej cechuje wysoki potencjał wzrostu i że będzie ona w stanie 
w dalszym ciągu umacniać swoją pozycję na rynku.  

Nasza strategia 

Celem Spółki jest maksymalizacja wartości dla jej akcjonariuszy poprzez wdrażanie następujących strategii: 

Selektywna ekspansja geograficzna w Polsce 

Spółka w dalszym ciągu skupia swoje działania na rynku warszawskim, ale podejmuje także przedsięwzięcia związane  
z selektywnym rozwojem geograficznym w innych ważnych obszarach miejskich w Polsce. Obecnie Spółka realizuje projekt  
w Poznaniu i nabyła już nieruchomości gruntowe w innych głównych metropoliach Polski, w tym we Wrocławiu, Poznaniu  
i Szczecinie. Spółka określiła miasta, w których spodziewa się dużego wzrostu gospodarczego i demograficznego oraz w których 
występuje niedobór w zakresie podaży budownictwa mieszkaniowego o wysokim standardzie. Taka strategia pozwoli Spółce  
w dalszym ciągu dywersyfikować swoją działalność w Polsce. 

Tworzenie portfela nieruchomości 

Biorąc pod uwagę fakt, że ceny nieruchomości w Polsce gwałtownie rosną, Spółka zaczęła w sposób selektywny rozwijać portfel 
nieruchomości w Polsce. Spółka zamierza nabywać atrakcyjne grunty, które umożliwią dalszy rozwój inwestycji mieszkaniowych. 
Na dzień niniejszego Prospektu Spółka nabyła 19 działek gruntu, które obecnie przygotowuje do realizacji projektów budowlanych, 
i zawarła przedwstępne umowy kupna kolejnych pięciu nieruchomości gruntowych we Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie. Spółka 
jest przekonana, że stworzenie portfela nieruchomości w Polsce ułatwi jej długofalowy wzrost i rozwój. W okresie pierwszych 
sześciu miesięcy 2007 roku Spółka nabyła dziesięć działek, na których będzie można wybudować około 3.500 lokali. W najbliż-
szych latach Spółka planuje nabywać kolejne działki z zamiarem dalszego powiększania swojej potencjalnej wydajności w zakre-
sie budowy lokali mieszkalnych zgodnie z przyjętym przez nią agresywnym planem rozwoju. 

Rozszerzenie działalności na inne rynki Europy Środkowej i Wschodniej 

Spółka zamierza rozszerzać swoją działalność na nowe rynki w Europie Środkowej i Wschodniej, przenosząc tam model 
biznesowy działalności, który rozwija i wdraża w Polsce. Spółka będzie rozważała nowe możliwości prowadzenia działalności  
w regionie na bieżąco. 
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Ryzyka związane z działalnością Spółki 

Prowadzenie działalności przez Spółkę podlega różnorodnym ryzykom, np. związanym z podejmowanymi przez Spółkę działa-
niami, jej strategią, pracownikami oraz wzrostem, uzyskaniem wymaganych zgód i decyzji, a także innymi wymogami prawnymi 
oraz jej sytuacją finansową.  

Czynniki ryzyka specyficzne dla Spółki 

• Spółka może nie sprzedać mieszkań według cen planowanych lub założonych w budżecie  

• Spółka może nie mieć możliwości nabycia dodatkowych działek gruntu po konkurencyjnej cenie oraz identyfikacji 
rentownych projektów deweloperskich 

• Dostępność finansowania dla potencjalnych klientów Spółki może być ograniczona 

• Spółka działa w warunkach silnej konkurencji ze strony innych deweloperów  

• Zyski Spółki uzależnione są od sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Warszawie 

• Spółce nie udało się zdywersyfikować swojej działalności poza sektorem mieszkaniowym  

• Historyczne informacje finansowe i operacyjne mogą być niewystarczające dla inwestorów na potrzeby oceny działalności  
i perspektyw finansowych, a dane te mogą nie odzwierciedlać w pełni aktualnego zakresu działalności i perspektyw Spółki 

• Spółka może być niezdolna do efektywnego zarządzania swoją ekspansją oraz konsekwencjami jej wewnętrznego  
i zewnętrznego rozwoju 

• Ekspansja geograficzna działalności Spółki może zakończyć się niepowodzeniem 

• Spółka jest zależna od osób pełniących kluczowe funkcje zarządzające 

• Spółka może nie pozyskać i nie zatrzymać odpowiednio wykwalifikowanej kadry zarządzającej  

• Umowy kredytowe Spółki zawierają zobowiązania ograniczające prawo do podejmowania określonych czynności 

Czynniki ryzyka specyficzne dla branży, w której działa Spółka 

• Spółka może nie uzyskać wymaganych zezwoleń i zgód administracyjnych 

• Spółka może nie ukończyć realizacji swoich projektów deweloperskich 

• Spółka jest zależna od wykonawców robót budowlanych  

• W Polsce brakuje odpowiednio wykwalifikowanych pracowników 

• Rynek nieruchomości mieszkaniowych podlega cyklicznym zmianom 

• Spółka może być zobowiązana do dokonywania płatności w związku z roszczeniami wobec wykonawców 

• Możliwy jest wzrost kosztów operacyjnych i innych ponoszonych przez Spółkę  

• Możliwy jest wzrost kosztów projektów realizowanych przez Spółkę 

• Spółka może nie pozyskać dodatkowych środków finansowych  

• Spółka może zostać zmuszona do sprzedaży niektórych ze swoich składników majątkowych w celu realizacji swoich 
zobowiązań 

• Spółka może być zobowiązana do pokrycia kosztów związanych z zanieczyszczeniem środowiska 

• Niekorzystne warunki gruntowe mogą spowodować opóźnienia lub podwyższyć koszt realizacji projektów Spółki 

• Brak dostępu do infrastruktury może spowodować opóźnienia lub podwyższyć koszty realizacji projektów Spółki 

• Zastosowanie nieprawidłowej technologii budowlanej może spowodować opóźnienia lub podwyższyć koszty realizacji 
projektów Spółki 

• Spółka może ponieść istotne szkody przewyższające wypłaty z tytułu ubezpieczenia 

• Spółka może podlegać odpowiedzialności z tytułu zobowiązań powykonawczych 
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• Umowy Spółki zawierają niedozwolone postanowienia umowne i Spółka może być zobowiązana do usunięcia takich 
postanowień lub zapłaty kar; wejście w życie ustawy o ochronie nabywców w transakcjach deweloperskich może 
spowodować, że Spółka będzie zobowiązana do pokrycia wyższych kosztów realizacji projektów 

• Spółka może być zobowiązana do podwyższenia cen niektórych mieszkań i domów jednorodzinnych w wyniku podwyż-
szenia stawki podatku VAT w Polsce 

• Spółka może nie mieć możliwości wykrycia i zapobieżenia oszustwu lub innym poważnym wykroczeniom popełnionym przez 
jej pracowników lub osoby trzecie  

Ryzyka związane z prowadzeniem działalności w Polsce 

• Otoczenie prawno-regulacyjne w Polsce jest przedmiotem ciągłego rozwoju, a Spółka może być narażona na nieprzewi-
dziane zmiany przepisów  

• Spółka może podlegać negatywnym wpływom sytuacji politycznej i gospodarczej w Polsce 

• Akcjonariusze Spółki mogą mieć trudności z doręczaniem pism procesowych oraz wykonywaniem orzeczeń wydanych 
przeciwko Spółce lub jej kierownictwu  

• Polski system ksiąg wieczystych jest nieefektywny 

• Spółka może zostać objęta roszczeniami reprywatyzacyjnymi 

Czynniki ryzyka związane ze strukturą Spółki 

• Interesy akcjonariuszy większościowych Spółki mogą być sprzeczne z interesami akcjonariuszy mniejszościowych 

• Emitent nie przestrzega w pełni postanowień holenderskiego kodeksu ładu korporacyjnego oraz zasad ładu korporacyjnego 
GPW ani też nie przewiduje ich pełnego przestrzegania w najbliższej przyszłości 

• Wykonywanie niektórych praw akcjonariuszy oraz opodatkowanie inwestorów niebędących rezydentami Holandii w holen-
derskiej spółce może być bardziej skomplikowane i kosztowne 

• Amerykańscy oraz inni, niebędący polskimi rezydentami, posiadacze Akcji mogą nie być w stanie wykonywać praw poboru 
ani uczestniczyć w oferowaniu praw poboru 

• Amerykańscy oraz inni, niebędący polskimi rezydentami, posiadacze Akcji są narażeni na ryzyko kursowe 

Czynniki ryzyka związane z Akcjami 

• Notowanie Akcji Emitenta na GPW może się nie powieść 

• Obrót Akcjami Emitenta na GPW może zostać zawieszony 

• Akcje Emitenta mogą zostać wykluczone z obrotu na GPW 

• Zbywalność Akcji Emitenta może zmaleć, a cena rynkowa Akcji Emitenta może się wahać i spaść poniżej Ceny Akcji 
Oferowanych  

• Ilość akcji Emitenta w wolnym obrocie (free float) będzie ograniczona, co może negatywnie wpływać na płynność, 
zbywalność oraz wartość Akcji 

• Ze względu na wcześniejszą nieobecność Akcji na rynku nie można składać zapewnień co do przyszłego rozwoju takiego 
rynku 

• Przyszła sprzedaż Akcji może mieć negatywny wpływ na bieżącą cenę rynkową 

Ryzyko związane z opodatkowaniem 

• Amerykańscy posiadacze akcji mogą być narażeni na istotne negatywne konsekwencje podatkowe w przypadku 
sklasyfikowania Spółki jako zagranicznej spółki inwestycyjnej osiągającej pasywne dochody  

Powyższe ryzyka zostały opisane szczegółowo w Rozdziale „Czynniki ryzyka” następującym po niniejszym Rozdziale Prospektu. 

Informacje o Spółce 

Spółka jest spółką akcyjną, zawiązaną na mocy prawa holenderskiego i zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym Izby Handlowej 
w Rotterdamie pod numerem 24416758, z siedzibą w Rotterdamie, Holandia. Adres Spółki: Weena 210-212, 3012NJ Rotterdam, 
Holandia, a strona internetowa to: www.ronson.pl. 
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

Poniższy wykres przedstawia obecną strukturę organizacyjną Spółki: 

ITR Dori B.V. GE Real Estate CE Residential B .V.

Ronson Europe N .V.

R.D. Construction Sp . z o.o. 
(Spółka holdingowa )

R. Development Sp . z o.o. 
(Komplementariusz )R.D. Management Sp . z o.o.

79.1% 20.9%

100 %

100 %

100%

100%

99% 1%Spółki celowe w formie 
spółek komandytowych

Spółki celowe w formie 
spółek z o .o.

 

Szczegółowy opis historii Spółki i Grupy oraz opis restrukturyzacji właścicielskich znajduje się w Rozdziale „Przegląd sytuacji 
operacyjnej oraz finansowej – Historia Spółki i przekształcenia własnościowe”. 
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PODSUMOWANIE OFERTY 

Emitent....................................................... Ronson Europe N.V. 

Oferta ......................................................... Oferta dotyczy do 60.000.000 Akcji Podstawowych i obejmuje subskrypcję do 
40.000.000 Nowych Akcji oferowanych przez Emitenta oraz ofertę sprzedaży 
przez Akcjonariusza Sprzedającego do 20.000.000 Akcji Sprzedawanych,  
w drodze oferty publicznej skierowanej do: (i) inwestorów detalicznych w Polsce 
(Oferta Detaliczna) oraz (ii) inwestorów instytucjonalnych w Polsce („Polska Oferta 
Instytucjonalna” – wraz z Ofertą Detaliczną – „Polska Oferta Publiczna”) oraz 
oferty skierowanej do (iii) kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych („KNI”)  
w USA w trybie Reguły 144A do Amerykańskiej Ustawy o Papierach 
Wartościowych z 1933 r. ze zmianami („Amerykańska Ustawa o Papierach 
Wartościowych”) oraz (iv) inwestorów instytucjonalnych spoza terytorium USA  
(z wyjątkiem Polski) w trybie Regulacji S do Amerykańskiej Ustawy o Papierach 
Wartościowych („Oferta Międzynarodowa” – wraz z Polską Ofertą Instytucjonalną 
– „Oferta Instytucjonalna”). 

Akcjonariusz Sprzedający ....................... Akcjonariuszem Sprzedającym jest ITR Dori B.V. Zakładając, że wszystkie Akcje 
Podstawowe zostaną objęte zapisami oraz sprzedane w ramach Oferty oraz że 
zostanie zrealizowana w pełni Opcja Dodatkowego Przydziału, niezwłocznie po 
przeprowadzeniu Oferty Akcjonariusz Sprzedający będzie posiadał 53,8% kapitału 
zakładowego Emitenta. 

Akcje Oferowane....................................... Do 60.000.000 Akcji Podstawowych oraz do 9.000.000 Akcji z tytułu Dodatkowego 
Przydziału.  

Cena Orientacyjna .................................... Cena Orientacyjna za Akcję Oferowaną zostanie określona przez Emitenta  
i Akcjonariusza Sprzedającego, po uzgodnieniu z Globalnym Koordynatorem,  
w dniu lub około 16 października 2007 r. i będzie stanowić cenę, według której 
będą przyjmowane zapisy w ramach Oferty Detalicznej.  

Cena Akcji Oferowanych.......................... Cena Akcji Oferowanych zostanie określona przez Emitenta i Akcjonariusza 
Sprzedającego, po uzgodnieniu z Globalnym Koordynatorem, przed rozpoczęciem 
zapisów dla Inwestorów Instytucjonalnych w dniu lub około 24 października 2007 r. 
(„Data Ustalenia Ceny”) i zostanie ogłoszona w formie komunikatu prasowego oraz 
w taki sam sposób jak niniejszy Prospekt. Cena Akcji Oferowanych zostanie 
określona według następujących kryteriów i zasad: (i) poziom i wrażliwość cenowa 
popytu Inwestorów Instytucjonalnych zgłoszonego w okresie budowy księgi 
popytu, (ii) obecna i przewidywana sytuacja na polskich i międzynarodowych 
rynkach kapitałowych oraz (iii) ocena perspektyw wzrostu, czynników ryzyka  
i innych informacji dotyczących działalności Spółki zawartych w niniejszym 
Prospekcie. Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Detalicznych nie przekroczy 
Ceny Orientacyjnej. Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych 
może przekroczyć Cenę Orientacyjną. 

Data Przydziału ......................................... Przydział będzie mieć miejsce po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów dla 
Inwestorów Instytucjonalnych, to jest w dniu lub około 29 października 2007 r.,  
w zależności od skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Oferty według uznania 
Emitenta i Akcjonariusza Sprzedającego, po uzgodnieniu z Globalnym Koordy-
natorem. 

Opcja Dodatkowego Przydziału .............. Akcjonariusz Sprzedający przyznał Menedżerom opcję („Opcja Dodatkowego 
Przydziału”), wykonalną w terminie do 30 dni od Daty Przydziału, na zakup 
dodatkowych do 9.000.000 Akcji z tytułu Dodatkowego Przydziału, wyłącznie  
w celu pokrycia dodatkowego przydziału, jaki zaistnieje, jeśli w ogóle, w związku  
z Ofertą oraz krótkich pozycji wynikających z transakcji stabilizacyjnych. Patrz 
„Oferta”. 

Notowanie i Obrót ..................................... Emitent złoży wniosek o dopuszczenie do obrotu na GPW w Dacie Rozliczenia 
wszystkich autoryzowanych i wyemitowanych akcji Emitenta, w tym Akcji Podsta-
wowych oraz Akcji z tytułu Dodatkowego Przydziału, oraz, ewentualnie, 4.000.000 
Akcji autoryzowanych w ramach prowadzonego przez Spółkę Programu Akcji 
Pracowniczych. Rozpoczęcie obrotu Akcjami na GPW planowane jest na 5 listo-
pada 2007 r. Przed Ofertą Akcje Emitenta nie były przedmiotem obrotu na rynku 
regulowanym. 
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Dywidenda ................................................. Wszystkie Akcje, w tym Akcje Podstawowe oraz Akcje z tytułu Dodatkowego 
Przydziału, gwarantują pełne prawo do dywidendy, w przypadku ogłoszenia jej 
wypłaty, od momentu ich nabycia. 

Przekazanie, Rozliczenie, Zapłata ........... Akcje Oferowane w ramach Oferty Detalicznej winny zostać opłacone przez 
inwestorów w momencie składania zapisów. Akcje Oferowane w ramach Oferty 
Instytucjonalnej winny zostać opłacone przez inwestorów nie później niż w dniu  
26 października 2007 r. Przekazanie Akcji na rachunki papierów wartościowych 
Inwestorów planowane jest około 5 listopada 2007 r. po dokonaniu zapłaty całej 
Ceny Akcji Oferowanych, przez elektroniczny system zapisów księgowych 
prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”) zgodnie  
z normalną procedurą rozliczeń mającą zastosowanie w przypadku przepro-
wadzania Pierwszej Oferty Publicznej kapitałowych papierów wartościowych. 

Prawa głosu ............................................... Posiadacz każdej Akcji ma prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Emitenta. 

Wykorzystanie wpływów z Emisji............ Spółka planuje przeznaczyć wpływy netto z Nowych Akcji na sfinansowanie 
rozwoju swojej działalności w Polsce i ewentualnie innych krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej, w tym na budowę portfela nieruchomości poprzez 
nabywanie nieruchomości pod przyszłe inwestycje oraz spłatę części 
zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie do 22.800.000 PLN oraz pożyczek 
akcjonariuszy w wysokości do 37.000.000 PLN, a wszelkie środki, które nie zosta-
ną wykorzystane w powyższy sposób, zostaną przeznaczone na inne ogólne cele 
Spółki, ze spłatą zadłużenia włącznie. 

Koszty i wydatki związane z Ofertą, w tym wynagrodzenia i prowizje Menedżerów, 
szacuje się na poziomie około 7,5%. Dokładna wartość wpływów netto zostanie 
ogłoszona w formie komunikatu prasowego w Dacie Ustalenia Ceny. 

Akcjonariusz Sprzedający otrzyma wpływy netto ze zbycia Akcji Sprzedawanych. 

Ograniczenie Zbywalności Akcji ............. Emitent i Znaczni Akcjonariusze ustalili, że bez uprzedniej pisemnej zgody 
Globalnego Koordynatora, z pewnymi wyjątkami, w okresie 180 dni od Daty 
Przydziału („Okres Ograniczenia Zbywalności Akcji”) nie będą emitować, 
oferować, sprzedawać, zawierać umów sprzedaży, zastawiać ani w żaden inny 
sposób przenosić, zbywać lub przedstawiać propozycji sprzedaży zarówno Akcji, 
jak i innych kapitałowych papierów wartościowych lub papierów wartościowych 
powiązanych z kapitałem zakładowym Emitenta, a ponadto Emitent ustalił  
z Menedżerami, że spowoduje on, aby żaden z beneficjentów Programu Akcji 
Pracowniczych (zgodnie z definicją zawartą poniżej) otrzymujący opcje, akcje lub 
inne papiery wartościowe Emitenta w związku z przynależnością do Programu 
Akcji Pracowniczych nie będzie oferował, sprzedawał, zawierał umów sprzedaży 
ani w inny sposób przenosił lub zbywał takich opcji, akcji lub innych papierów 
wartościowych w Okresie Ograniczenia Zbywalności Akcji, jednak przy założeniu, 
że (i) Emitent może, w związku z prowadzonym przez niego Programem Akcji 
Pracowniczych, emitować opcje lub inne papiery wartościowe lub kontrakty, 
których wartość powiązana jest z wartością akcji Emitenta; oraz (ii) członkowie 
zarządu Spółki mogą wykonywać opcje przyznane im w ramach Programu Akcji 
Pracowniczych, niemniej jednak akcje Emitenta nabyte w taki sposób nie mogą 
być oferowane, sprzedawane, przedmiotem umów sprzedaży, zastawiane ani  
w inny sposób przenoszone lub zbywane w Okresie Ograniczenia Zbywalności 
Akcji przez takie osoby lub w ich imieniu. 

Forma Akcji................................................ Emitent złoży wniosek o dokonanie wpisu wszystkich Akcji Emitenta, w tym Akcji 
Oferowanych, do rejestru KDPW. Przypuszcza się, że w Dacie Rozliczenia lub 
niedługo potem wszystkie Akcje Emitenta, w tym Akcje Podstawowe oraz Akcje  
z tytułu Opcji Dodatkowego Przydziału wydane w związku z pełną lub częściową 
realizacją Opcji Dodatkowego Przydziału w Dniu Przydziału, będą funkcjonowały  
w formie elektronicznych zapisów księgowych. 

Kod ISIN ..................................................... Kod ISIN zostanie podany w formie Raportu Bieżącego, jak tylko zostanie 
uzyskany 

Polski Oferujący ........................................ UniCredit CA IB Polska S.A. 



Prospekt RONSON EUROPE N.V. 

 

 
 8 

Drugi Menedżer ......................................... ING Securities N.V., Oddział w Londynie 

Globalny Koordynator, Główny Menedżer 
i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu 

Bank Austria Creditanstalt AG. 

Menedżerowie ........................................... Bank Austria Creditanstalt AG oraz ING Securities N.V., Oddział w Londynie 

Ograniczenia w zakresie Sprzedaży ....... Akcje Oferowane nie podlegały ani nie będą podlegać rejestracji w trybie 
Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych ani przez żadne organy 
regulacyjne w zakresie papierów wartościowych dowolnego stanu lub jurysdykcji  
w obrębie Stanów Zjednoczonych, a ponadto, z pewnymi wyjątkami, nie mogą być 
oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych ani na rzecz 
bądź na rachunek obywateli amerykańskich (zgodnie z definicją zawartą  
w Regulacji S) z wyjątkiem niektórych transakcji zwolnionych z obowiązku 
rejestracji w trybie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Patrz 
„Ograniczenia w zbywaniu akcji”. 
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PODSUMOWANIE DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH 

W poniższych tabelach przedstawiono wybrane połączone dane finansowe i operacyjne Ronson Europe N.V. za rok obrotowy 
zakończony 31 grudnia 2006 r. oraz wybrane skonsolidowane dane finansowe i operacyjne Spółki dla sześciomiesięcznych 
okresów zakończonych odpowiednio 30 czerwca 2006 r. i 2007 r.  

Przedstawione wybrane dane finansowe zaczerpnięte zostały, bez dokonania istotnych zmian, z Łącznych Sprawozdań 
Finansowych Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 r. i powinny być analizowane w połączeniu z i poprzez 
odniesienia do tych sprawozdań oraz związanych z nimi informacji dodatkowych zawartych w innych częściach niniejszego 
Prospektu. Wybrane śródroczne dane finansowe zaczerpnięte zostały ze Śródrocznych Skonsolidowanych Sprawozdań Finanso-
wych Spółki za okresy 6 miesięcy zakończone odpowiednio 30 czerwca 2006 r. i 2007 r. i powinny być analizowane w połączeniu 
z i poprzez odniesienia do tych sprawozdań oraz związanych z nimi informacji dodatkowych zawartych w innym rozdziale 
niniejszego Prospektu oraz do informacji zawartych w Rozdziale „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej”. Wspomniane 
powyżej sprawozdania finansowe sporządzone zostały zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
przyjętymi przez Unię Europejską i obowiązującymi w poszczególnych okresach sprawozdawczych. Łączne Sprawozdania 
Finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 r. zbadane zostały przez KPMG Accountants N.V., Holandia. 
Raport z tego badania przedstawiono w dalszej części niniejszego Prospektu. Raport z przeglądu niezbadanych skonsolidowa-
nych sprawozdań finansowych za sześciomiesięczne okresy sprawozdawcze zakończone odpowiednio 30 czerwca 2006 r. i 2007 r. 
przedstawiono w dalszej części niniejszego Prospektu. Więcej informacji na ten temat przedstawiono w Rozdziałach: „Prezentacja 
danych finansowych oraz innych informacji” oraz „Niezależni Biegli Rewidenci”. 

Ze względu na zmianę struktury właścicielskiej, która miała miejsce w styczniu 2006 r., oraz zgodnie z zasadami rachunkowości 
nie jest możliwe przedstawienie porównywalnych połączonych sprawozdań finansowych za jakikolwiek okres poprzedzający rok 
obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 r. Spółka Ronson Europe N.V. została utworzona w czerwcu 2007 r., w związku z czym 
sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 r. stanowi połączone sprawozdanie finansowe Grupy.  
Z przyczyn omówionych powyżej sprawozdania finansowe Grupy za lata obrotowe zakończone odpowiednio 31 grudnia 2005  
i 2004 r. nie zostały przedstawione. W oparciu o postanowienia Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr EC 211/2007, Ronson 
stwierdził, że jest spółką o złożonej historii finansowej, w związku z czym jej historyczne informacje finansowe nie odzwierciedlają 
całości działalności biznesowej Spółki. W celu przedstawienia wymaganych historycznych informacji finansowych, wykorzystano 
połączone sprawozdania finansowe podmiotów zależnych, których działalność została przejęta przez spółkę Ronson po jej 
utworzeniu. Spółki te od początku 2006 r. kontrolowane były przez ITR Dori B.V. Ze względu na fakt, że przed rokiem 2006 spółki 
te nie były kontrolowane przez te same podmioty, zgodnie z MSSF, nie jest możliwe sporządzenie porównywalnych połączonych 
sprawozdań finansowych dla lat obrotowych zakończonych odpowiednio 31 grudnia 2005 r. i 2004 r. Ponadto, w odniesieniu do 
możliwych do zidentyfikowania aktywów i pasywów jednostek nabytych przez ITR Dori B.V. w 2006 r., została zastosowana 
zasada wyceny do wartości godziwej. Ta nowa zasada rachunkowości odnosząca się do znaczącej części połączonego 
przedsiębiorstwa sprawia, że sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 nie byłoby porównywalne w stosunku do jakich-
kolwiek połączonych sprawozdań finansowych odnoszących się do poprzednich okresów sprawozdawczych.  

 Rok zakończony  
31 grudnia  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 

 2006 r.  2006 r.  2007 r. 

 (w tys. PLN, z wyjątkiem kwot przypadających na akcję i liczby akcji) 

Dane z Rachunku Zysków i Strat:     

Przychody......................................................................................................  56.176 21.711  12.667

Koszt własny sprzedaży ................................................................................  (32.609) (11.856)  (8.817)

Zysk brutto ze sprzedaży ............................................................................  23.567 9.855  3.850

Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych.............................  21.754 6.954  -

Koszty administracyjne..................................................................................  (6.641) (3.802)  (4.291)

Zysk (strata) na działalności operacyjnej ..................................................  38.680 13.007  (441)

Przychody finansowe.....................................................................................  1.424 790  728

Koszty finansowe...........................................................................................  (1.284) (888)  (730)

Koszty finansowe netto ..............................................................................  140 (98)  (2)

Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem .............................................  38.820 12.909  (443)

(Koszty)/zyski z tytułu podatku dochodowego ...............................................  (6.902) (2.523)  251

Zysk/(strata) za okres..................................................................................  31.918 10.386  (192)



Prospekt RONSON EUROPE N.V. 

 

 
 10 

 

 Na dzień 31 grudnia  Na dzień 30 czerwca 

 2006 r.  2006 r.  2007 r. 

 (w tys. PLN, z wyjątkiem kwot przypadających na akcję i liczby akcji) 

Dane z Bilansu:    

Aktywa    

Rzeczowe aktywa trwałe............................................................................... 315 199 722 

Wartości niematerialne i prawne ................................................................... 169 159 74 

Nieruchomości inwestycyjne ......................................................................... 44.300 29.500 44.300 

Należności długoterminowe z tytułu leasingu finansowego........................... 729 783 667 

Kredyty i pożyczki udzielone podmiotom powiązanym.................................. 13.533 – – 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.................................... 2.750 1.922 3.657 

Razem aktywa trwałe .................................................................................. 61.796 32.563 49.420 

Zapasy w postaci lokali mieszkalnych........................................................... 182.920 104.913 247.731 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności ...................... 21.695 14.259 40.126 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ................................................................ 39.120 39.277 14.757 

Razem aktywa obrotowe ............................................................................ 243.735 158.449 302.614 

Razem aktywa ............................................................................................. 305.531 191.012 352.034 

Kapitał własny    

Kapitał własny netto ................................................................................... 106.036 15.742 – 

Kapitał podstawowy ...................................................................................... – – 172 

Inne kapitały rezerwowe................................................................................ – – 92.104 

Zysk/(strata) za dany okres przypadający na akcjonariuszy Spółki............... – – (226) 

Razem kapitał własny     

przypadający na akcjonariuszy Spółki...................................................... – – 92.050 

Kapitały mniejszości................................................................................... 18.711 – 18.745 

Razem kapitał własny ................................................................................. 124.747 15.742 110.795 

Zobowiązania    

Kredyty i pożyczki ......................................................................................... 94.057 111.383 106.665 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ................................ 8.763 7.497 8.102 

Razem zobowiązania długoterminowe ...................................................... 102.820 118.880 114.767 

Kredyty i pożyczki ......................................................................................... 10.085 998 10.085 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania ............. 13.392 9.966 22.003 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego............................................... 2.832 619 922 

Rezerwy ........................................................................................................ 501 501 501 

Przychody przyszłych okresów ..................................................................... 51.154 44.306 92.961 

Razem zobowiązania krótkoterminowe..................................................... 77.964 56.390 126.472 

Razem zobowiązania .................................................................................. 180.784 175.270 241.239 

Razem kapitał własny i zobowiązania ....................................................... 305.531 191.012 352.034 
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 Rok zakończony  
31 grudnia  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 

 2006 r.  2006 r.  2007 r. 

 (w tys. PLN, z wyjątkiem kwot przypadających na akcję i liczby akcji) 

Dane z Rachunku Przepływów Pieniężnych:     

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ...................................  (81.334) (14.909)  (35.394)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej................................  (296) (111)  (141)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej.....................................  108.993 42.540  11.172

Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów .........................  27.363 27.520  (24.363)
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PREZENTACJA DANYCH FINANSOWYCH ORAZ INNYCH INFORMACJI 

Prezentacja danych finansowych oraz innych informacji 

W niniejszym Prospekcie terminy „Spółka”, „Ronson” oraz „Emitent” odnoszą się do Ronson Europe N.V. Termin „Grupa” odnosi 
się natomiast do grupy spółek, których udziały i akcje zostały przeniesione do Ronson 30 czerwca 2007 r., chyba że kontekst 
wskazuje inaczej. 

Sprawozdania finansowe Spółki („Sprawozdania Finansowe MSSF”) sporządzone są zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską i obwiązującymi w poszczególnych okresach sprawozdawczych 
(„MSSF”), a także z artykułem 362.9 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego. Na Sprawozdania Finansowe MSSF składają się  
(i) połączone sprawozdania finansowe na dzień i za okres zakończony 31 grudnia 2006 r. („Łączne Sprawozdania Finansowe”) 
oraz (ii) nie poddane audytowi skonsolidowane sprawozdania finansowe na dzień i za okresy sześciu miesięcy zakończone 
odpowiednio 30 czerwca 2006 r. i 2007 r. („Śródroczne Sprawozdania Finansowe”) zawarte w dalszej części Prospektu.  

Przed 2006 r. Grupa nie była kontrolowana przez jeden podmiot. W związku z tym, aby przedstawić określone informacje za 
okresy zakończone odpowiednio 31 grudnia 2004 r. i 2005 r., Spółka przygotowała ograniczony zestaw danych pro forma 
zawierający wybrane historyczne dane finansowe Grupy. Dane te nie zostały poddane badaniu przez biegłego rewidenta i nie 
odzwierciedlają faktycznej sytuacji finansowej i operacyjnej Grupy w odnośnych okresach sprawozdawczych. Wybrane, 
niezbadane dane pro forma za lata zakończone odpowiednio 31 grudnia 2004 r. i 2005 r. przedstawione zostały w przeglądzie 
sytuacji operacyjnej i finansowej wyłącznie w celach poglądowych i dla zaprezentowania pewnych tendencji występujących  
w działalności Grupy. Inwestorzy powinni jednakże mieć na uwadze fakt, że dane pro forma nie są porównywalne z Łącznymi 
Sprawozdaniami Finansowymi Ronson Europe N.V. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 r.  

Pewne dane prezentowane w niniejszym Prospekcie, w tym informacje finansowe, zostały zaokrąglone. W konsekwencji,  
w pewnych przypadkach suma liczb w kolumnie lub rzędzie w tabelach zawartych w niniejszym Prospekcie, może nie być 
dokładnie taka sama jak wartość całkowita danej kolumny lub rzędu. 

Prospekt zawiera odwołania do „Euro”, „EUR” lub „€”, prawnej waluty Europejskiej Unii Gospodarczo-Walutowej, której członkiem 
jest Holandia. Odwołania do „dolarów amerykańskich”, „USD”, „US$” lub „$” są odwołaniami do prawnej waluty Stanów 
Zjednoczonych. Odwołania do „złotego” lub „PLN” są odwołaniami do prawnej waluty Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wybrane terminy branżowe oraz z innych dziedzin stosowane w niniejszym Prospekcie zostały wytłumaczone w Aneksie I 
„Definicje”. 

Dane rynkowe, ekonomiczne i branżowe  

Wszelkie odniesienia do danych rynkowych, ekonomicznych i branżowych, a także statystyki i prognozy zawarte w niniejszym 
Prospekcie zostały opracowane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się daną tematyką, organizacje, analityków, a także na 
bazie publicznie dostępnych informacji i wiedzy Emitenta na temat własnej działalności i rynku. 

Statystyczne dane branżowe zaczerpnięte są głównie z raportów dotyczących rynku mieszkaniowego w Polsce, Warszawie, 
Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi oraz Trójmieście (Gdańsk, Gdynia i Sopot) przygotowanym w maju 2007 r. przez REAS Sp. z o.o., 
wiodącą polską firmę konsultingową ds. nieruchomości. Dane pochodzą również z analizy popytu i podaży na rynku nierucho-
mości mieszkaniowych, przygotowanej w 2006 r. przez redNet Consulting Sp. z o.o., wiodącą polską firmę konsultingową  
ds. nieruchomości mieszkaniowych. 

W publikacjach branżowych określa się zazwyczaj, że zawarte w nich informacje są pozyskane z wiarygodnych źródeł. Nie dają 
one jednak gwarancji dokładności i kompletności prezentowanych informacji. Określają także, że zawarte w nich projekcje oparte 
są na licznych założeniach. Emitent polegał na dokładności przytaczanych danych i stwierdzeń i nie przeprowadził ich niezależnej 
weryfikacji. W związku z powyższym Emitent nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności.  

Informacje pozyskane ze źródeł przytaczanych w niniejszym Prospekcie zostały dokładnie odtworzone. Według wiedzy posiadanej 
przez Zarząd Emitenta i w zakresie, w jakim był on w stanie ustalić na podstawie przytaczanych informacji, nie pominięto żadnych 
faktów, które mogłyby powodować powstanie nieścisłości lub wprowadzić w błąd. W przypadku prezentacji informacji 
pochodzących od strony trzeciej źródło takowe zostało każdorazowo podane.  

W niniejszym Prospekcie Emitent wyraża pewne poglądy na temat pozycji konkurencyjnej Spółki oraz jej wiodącej pozycji 
rynkowej. W opinii Emitenta stwierdzenia te są prawdziwe, biorąc pod uwagę dane rynkowe i statystyki branżowe dotyczące 
pozycji konkurencyjnej konkurentów Spółki.  

Dokumenty włączone poprzez odniesienia 

Żadna dokumentacja, jak również strona internetowa Emitenta nie została włączona do niniejszego Prospektu poprzez 
odniesienie.  
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Stwierdzenia dotyczące przyszłości 

W niektórych rozdziałach Prospektu zawarte zostały stwierdzenia dotyczące przyszłości, które określają obecne poglądy Emitenta 
dotyczące przyszłości oraz wyników finansowych. Stwierdzenia te zawierają słowa: „zamierza”, „planuje”, „przewiduje”, 
„spodziewa się”, „oczekuje”, „będzie” oraz podobne sformułowania dotyczące przyszłości.  

Wypowiedzi prognozujące dotyczą kwestii, z którymi wiąże się wystąpienie ryzyka i niepewność. Wobec tego mogą wystąpić 
ważne czynniki, które spowodują różnice w wynikach uzyskanych przez Emitenta. Niektóre z tych czynników opisane zostały  
w Rozdziale „Czynniki ryzyka”, który powinien być czytany łącznie z innymi wypowiedziami o charakterze ostrzegawczym 
zawartymi w niniejszym Prospekcie. Wystąpienie jednego lub więcej z wymienionych czynników ryzyka lub innych czynników nie 
opisanych w niniejszym Prospekcie lub innych sytuacji niepewnych, a także w sytuacji, gdy podstawowe założenia Emitenta okażą 
się błędne, rzeczywiste wyniki osiągnięte przez Emitenta mogą różnić się zasadniczo od tych przewidywanych w Prospekcie. 
Poza obowiązkami Emitenta wynikającymi z Holenderskiej Ustawy o Nadzorze Finansowym, Ustawy o Ofercie Publicznej oraz 
Zasad Ładu Korporacyjnego GPW, Emitent nie ma obowiązku publicznej aktualizacji jakichkolwiek wypowiedzi prognozujących, 
niezależnie od uzyskania nowych informacji, wystąpienia przyszłych wydarzeń lub innych czynników. 

Informacje o kursie wymiany 

Walutą sprawozdawczą Spółki jest polski złoty. Poniższe kursy wymiany podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych oraz 
jako udogodnienie. Nie składa się jakiegokolwiek zapewnienia co do możliwości wymiany złotego na Euro, zarówno w przeszłości, 
jak i obecnie, po kursie przedstawionym poniżej.  

Poniższa tabela prezentuje kursy najniższe, najwyższe, średnie oraz kursy na koniec okresu wyrażone w polskich złotych za Euro 
w podanych okresach. Kurs średni wyliczany jest w oparciu o kurs wymiany podawany przez Bloomberg na zakończenie każdego 
dnia roboczego danego okresu. 

Rok zakończony 31 grudnia Najniższy  Najwyższy  Średni  Kurs na koniec 
okresu 

         

2004 .........................................................................  4,05  4,91  4,53  4,09 

2005 .........................................................................  3,82  4,28  4,03  3,86 

2006 .........................................................................  3,76  4,11  3,90  3,83 

Źródło: Bloomberg 

W dniu 30 lipca 2007 r. kurs wymiany PLN/EUR wynosił 3,79 PLN = 1 EUR. 
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CZYNNIKI RYZYKA 

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej Akcji Oferowanych potencjalni inwestorzy powinni dokładnie 
przeanalizować i rozważyć przedstawione poniżej czynniki ryzyka oraz inne informacje zawarte w niniejszym Prospekcie. 
Wystąpienie jednego lub kilku takich ryzyk, pojedynczo lub łącznie z innymi okolicznościami, może mieć istotny 
negatywny wpływ na działalność, przepływy pieniężne, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Spółki. 

Mimo że poniżej zostały omówione wszystkie ryzyka, które są aktualnie istotne w opinii Spółki, zestawienie to może  
z perspektywy czasu okazać się niekompletne lub niewystarczająco szczegółowe, w związku z czym mogą to nie być 
jedyne ryzyka, na które narażona jest Spółka. Kolejność, w jakiej ryzyka zostały przedstawione poniżej, nie odzwierciedla 
prawdopodobieństwa ich wystąpienia ani wagi lub znaczenia poszczególnych ryzyk. Dodatkowe ryzyka oraz niewiadome, 
których Spółka aktualnie może nie być świadoma, lub których obecnie nie traktuje jako istotne, mogą również mieć 
istotny negatywny wpływ na działalność, przepływy pieniężne, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Spółki. 

W przypadku wystąpienia dowolnego z tych ryzyk cena rynkowa Akcji Spółki może ulec obniżeniu, w związku z czym 
inwestorzy mogą stracić całość lub część dokonanej inwestycji. Inwestorzy powinni nabywać Akcje wyłącznie w celu 
włączenia ich do szeroko zróżnicowanego portfela. Inwestorzy mający jakiekolwiek zastrzeżenia co do treści niniejszego 
Prospektu powinni skonsultować się z własnym maklerem giełdowym, bankiem, prawnikiem, doradcą podatkowym lub 
finansowym. Informacje zawarte w niniejszym Prospekcie nie stanowią profesjonalnej porady uzyskanej od osób 
wymienionych powyżej. 

Czynniki ryzyka specyficzne dla Spółki 

Spółka może nie sprzedać mieszkań według cen planowanych lub założonych w budżecie  

Spółka może nie być w stanie sprzedawać budowanych mieszkań po atrakcyjnych cenach. Wartość nieruchomości mieszkalnej 
zależy w dużym stopniu od jej lokalizacji, projektu architektonicznego oraz standardu wykonania. W przypadku błędnej oceny 
atrakcyjności lokalizacji nieruchomości lub projektu Spółka może nie być w stanie sprzedawać nieruchomości po cenie określonej 
w budżecie lub w ogóle. Jeśli Spółka zostałaby zmuszona do obniżenia ceny sprzedaży w celu pozyskania nabywców, wartość 
rynkowa nieruchomości mogłaby się istotnie zmniejszyć, a marże Spółki mogłyby spaść poniżej poziomów rentowności. 
Niepowodzenie w sprzedaży mieszkań po atrakcyjnych cenach może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, przepływy 
pieniężne, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Spółki. 

Spółka może nie mieć możliwości nabycia dodatkowych działek gruntu po konkurencyjnej cenie oraz identyfikacji 
rentownych projektów deweloperskich 

Pomyślny rozwój działalności oraz poziom zysku generowanego przez Spółkę zależą w szczególności od zdolności pozyskiwania 
dobrych terenów pod budowę po konkurencyjnych cenach oraz ich właściwego zagospodarowania. Pozyskiwanie terenów pod 
budowę może być trudne z przyczyn takich jak konkurencja na rynku nieruchomości, czasochłonny proces uzyskiwania pozwoleń, 
brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ograniczona dostępność terenów z odpowiednią infrastrukturą. 
Ponadto Spółka nie może zapewnić, że zawarte umowy przedwstępne zostaną zakończone nabyciem tych terenów w przypadku, 
gdy warunki zawieszające nie zostaną spełnione. Czynniki te mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, przepływy 
pieniężne, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Spółki. 

Dostępność finansowania dla potencjalnych klientów Spółki może być ograniczona 

Wysoki popyt oraz wzrost cen mieszkań i domów w Polsce w ostatnich kilkunastu latach jest w głównej mierze efektem niskich 
stóp procentowych oraz większej dostępności kredytów i pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie nabycia mieszkań i domów. 
Wzrost stóp procentowych, pogorszenie się sytuacji ekonomicznej polskich gospodarstw oraz administracyjne ograniczenie 
możliwości banków w zakresie udzielania kredytów i pożyczek może spowodować spadek popytu na mieszkania i domy, a tym 
samym mniejsze zainteresowanie projektami realizowanymi przez Spółkę. Ponadto obserwowana ostatnio niestabilność amery-
kańskiego rynku nieruchomości może mieć wpływ na gospodarkę światową, w tym także polską, przyczyniając się do wprowa-
dzenia przez banki ograniczeń w zakresie udzielania nowych kredytów hipotecznych lub zwiększenia przez nie oprocentowania 
takich kredytów. 

Duża popularność kredytów w walucie obcej oznacza, że spadek wartości polskiego złotego w stosunku do walut obcych, 
zwłaszcza franka szwajcarskiego, dolara amerykańskiego lub euro, może spowodować, że potencjalni nabywcy nowych mieszkań 
nie będą w stanie uzyskać finansowania, a klienci, którzy dokonali już zakupu mieszkań lub domów, mogą mieć problemy z jego 
spłatą. Również ten czynnik może przyczynić się do spadku popytu na nowe mieszkania i domy. 

Wyżej wymienione okoliczności i zdarzenia mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, przepływy pieniężne, sytuację 
finansową, wyniki lub perspektywy Spółki. 
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Spółka działa w warunkach silnej konkurencji ze strony innych deweloperów 

Spółka działa w warunkach znaczącej konkurencji ze strony innych deweloperów. Konkurencja może, między innymi, spowo-
dować nadpodaż nieruchomości mieszkaniowych, jeżeli zostanie zrealizowanych zbyt wiele projektów nieruchomościowych, lub 
może doprowadzić do wzrostu cen gruntu. Konkurencja może wywrzeć istotny negatywny wpływ na działalność, przepływy 
pieniężne, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Spółki. 

Zyski Spółki uzależnione są od sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Warszawie 

Większość aktualnych projektów nieruchomościowych Spółki zlokalizowana jest w Warszawie. Spółka rozwija swoją działalność  
w innych głównych skupiskach miejskich w Polsce i zaangażowana jest w projekt w Poznaniu oraz kupiła działki we Wrocławiu, 
Poznaniu i Szczecinie. Spółka analizuje także rynki w innych polskich aglomeracjach miejskich, szczególnie w Szczecinie, 
Bydgoszczy, Łodzi i Trójmieście. Jednakże ze względu na fakt, że aktualnie jej działalność koncentruje się na rynku warszawskim, 
przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej, większość zysków generowanych przez Spółkę zależy od sytuacji na rynku 
nieruchomości mieszkaniowych w Warszawie. Gorsza koniunktura na rynku może wywrzeć istotny negatywny skutek na 
działalność, przepływy pieniężne, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Spółki. 

Spółce nie udało się zdywersyfikować swojej działalności poza sektorem mieszkaniowym 

Spółka koncentruje swoją działalność na projektach mieszkaniowych i w odróżnieniu od niektórych ze swoich konkurentów nie 
realizuje innego rodzaju projektów, takich jak nieruchomości komercyjne lub hotelowe. W związku z powyższym jej działalność nie 
jest zróżnicowana, a gorsza koniunktura w sektorze mieszkaniowym może wywrzeć istotny negatywny wpływ na działalność, 
przepływy pieniężne, warunki finansowe, wyniki działalności lub perspektywy Spółki. 

Historyczne informacje finansowe i operacyjne mogą być niewystarczające dla inwestorów na potrzeby oceny 
działalności i perspektyw finansowych, a dane te mogą nie odzwierciedlać w pełni aktualnego zakresu działalności  
i perspektyw spółki 

Spółka jest spółką holdingową i podmiotem dominującym kilku spółek zależnych, które mają historyczne dane operacyjne  
i finansowe, lecz nie były zarządzane w przeszłości jako podmiot konsolidowany, a ich indywidualne historyczne dane finansowe 
mogą nie być reprezentatywne dla wyników osiąganych przez podmiot skonsolidowany. Z powodu krótkiej historii operacyjnej 
Spółki może nie być wystarczająco dużo historycznych informacji finansowych i operacyjnych dostępnych inwestorom dla oceny 
perspektyw działalności i finansowych albo dostępne dane historyczne mogą nie odzwierciedlać aktualnego zakresu i struktury 
Spółki. Ograniczone dane historyczne i operacyjne mogą nie odpowiadać wynikom osiąganym przez Spółkę w przyszłości. 

Spółka może być niezdolna do efektywnego zarządzania swoją ekspansją oraz konsekwencjami jej wewnętrznego  
i zewnętrznego rozwoju 

Spółka planuje, że będzie inwestowała wpływy z Oferty głównie w rozwój aktualnych i przyszłych projektów, a w szczególności 
zakupy działek gruntu w różnych głównych ośrodkach miejskich w Polsce na potrzeby realizacji projektów w przyszłości. Bardziej 
szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale „Wykorzystanie wpływów z emisji”. Nie można zapewnić, że wewnętrzne 
systemy i monitoring wykorzystywany przez Spółkę będą odpowiednie dla wsparcia rozwoju jej działalności. Jeżeli Spółka nie 
będzie zdolna do skutecznego zarządzania jej wewnętrznego i zewnętrznego rozwoju lub do pozyskania środków niezbędnych dla 
administrowania i wsparcia takiego rozwoju, może to wywrzeć istotny niekorzystny wpływ na działalność, przepływy pieniężne, 
sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Spółki. 

Ekspansja geograficzna działalności Spółki może zakończyć się niepowodzeniem 

Strategia Spółki dopuszcza możliwość wybiórczej ekspansji geograficznej swojej działalności na inne polskie miasta. Jednak 
identyfikacja i rozwój przyszłych projektów w tych lokalizacjach nie musi zakończyć się sukcesem. Ponadto w innych lokalizacjach 
niż Warszawa Spółka może napotkać więcej niewiadomych, jeśli chodzi o operacyjne i finansowe potrzeby projektów. Co więcej, 
Spółka rozważa prowadzenie inwestycji w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, o ile pojawią się takie możliwości. 
Niepowodzenie Spółki w pomyślnym przeprowadzeniu swojej strategii wybiórczej ekspansji geograficznej może mieć istotny 
negatywny wpływ na działalność, przepływy pieniężne, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Spółki. 

Spółka jest zależna od osób pełniących kluczowe funkcje zarządzające 

Spółka jest zależna od osób pełniących najwyższe funkcje kierownicze, a w szczególności członków Zarządu. Odejście 
któregokolwiek z członków Zarządu może negatywnie wpłynąć na zdolność Spółki do prowadzenia działalności, a w efekcie może 
mieć istotny negatywny wpływ na działalność, przepływy pieniężne, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Spółki. 
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Spółka może nie pozyskać i nie zatrzymać odpowiednio wykwalifikowanej kadry zarządzającej 

Przyszły sukces Spółki zależy od jej zdolności do zatrudnienia kadry kierowniczej o rozległym doświadczeniu w zakresie 
identyfikacji, nabywania, finansowania, realizacji, marketingu oraz zarządzania projektami deweloperskimi. Jeżeli Spółce nie uda 
się pozyskać i zatrzymać odpowiedniej kadry, może to mieć negatywny wpływ na tempo, w jakim rozwija ona swoją działalność,  
a w efekcie może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, przepływy pieniężne, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy 
Spółki. 

Umowy kredytowe Spółki zawierają zobowiązania ograniczające prawo do podejmowania określonych czynności 

Spółka jest stroną kilku umów kredytowych zawierających klauzule, które, między innymi, nakładają określone ograniczenia 
operacyjne i finansowe, w tym zakazy zaciągania lub udzielania pożyczek, kredytów lub finansowania długiem, a ponadto zakazy 
ustanawiania obciążeń na aktywach oraz nabywania akcji innych podmiotów lub dokonywania zmian w zakresie bieżącej 
działalności biznesowej. Na skutek wystąpienia zdarzeń pozostających poza jej kontrolą Spółka może nie być w stanie spełnić 
postanowień takich klauzul, co może stanowić przypadek naruszenia w rozumieniu postanowień umów kredytowych. W razie 
wystąpienia przypadku naruszenia określonego w umowie kredytowej Spółka może być zmuszona do dokonania wcześniejszej 
spłaty pozostałej części kredytu. Taka wcześniejsza spłata może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, przepływy 
pieniężne, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Spółki. 

Czynniki ryzyka specyficzne dla branży, w której działa Spółka 

Spółka może nie uzyskać wymaganych zezwoleń i zgód administracyjnych 

Spółka nie może zapewnić, że poszczególne pozwolenia, zezwolenia lub zgody wymagane od różnych organów 
administracyjnych w związku z realizacją obecnych lub nowych projektów deweloperskich zostaną uzyskane przez Spółkę  
w odpowiednim czasie lub, co jest mniej prawdopodobne, zostaną uzyskane w ogóle, ani że jakiekolwiek obecne lub przyszłe 
pozwolenia, zezwolenia lub zgody nie zostaną cofnięte. Przykładowo, Spółka, podobnie jak inni polscy deweloperzy mieszkaniowi, 
może okazyjnie nabyć tereny, które nie są przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Jakiekolwiek inwestycje mieszkaniowe 
na takich nieruchomościach wymagają nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego („MPZP”) lub decyzji  
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Nie ma pewności co do tego, czy zostanie uchwalony zweryfikowany MPZP 
ani czy zostanie wydana korzystna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Ponadto Spółka napotykała już 
trudności związane z wprowadzaniem zmian do MPZP oraz uzyskiwaniem takich decyzji. Uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń, 
zezwoleń lub zgód mogą dodatkowo utrudniać grupy obywatelskie, ekolodzy oraz miejscowi mieszkańcy. Niepowodzenie  
w uzyskaniu wymaganych zezwoleń lub ich cofnięcie może negatywnie wpłynąć na zdolność Spółki do nabywania nowych 
gruntów oraz realizacji lub ukończenia obecnych lub nowych projektów deweloperskich, co z kolei mogłoby mieć istotny 
negatywny wpływ na działalność, przepływy pieniężne, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Spółki. 

Spółka może nie ukończyć realizacji swoich projektów deweloperskich 

Projekty realizowane przez Spółkę wymagają znacznych nakładów kapitałowych w fazie przygotowania, a następnie budowy.  
Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie kapitałowe takie przedsięwzięcia są co do zasady obarczone wieloma istotnymi ryzykami. 
Ryzyka te obejmują w szczególności: nieuzyskanie pozwoleń niezbędnych do wykorzystania gruntów zgodnie z planami Grupy, 
opóźnienia w zakończeniu budowy, koszty przewyższające koszty założone w budżecie spowodowane niekorzystnymi warunkami 
pogodowymi, niewypłacalność wykonawców lub podwykonawców, spory pracownicze u wykonawców lub podwykonawców, 
wzrost cen oraz niedobór materiałów lub sprzętu budowlanego, nieszczęśliwe wypadki lub nieprzewidziane trudności techniczne, 
brak możliwości uzyskania pozwoleń umożliwiających oddanie budynku lub budynków do użytkowania lub innych wymaganych 
pozwoleń czy też zmiany w przepisach regulujących wykorzystanie gruntów. Wystąpienie któregokolwiek z powyższych ryzyk 
może spowodować opóźnienia w zakończeniu projektu deweloperskiego, wzrost kosztów lub utratę przychodów, zablokowanie 
środków zainwestowanych w kupno gruntu pod inwestycję, a w niektórych przypadkach brak możliwości zakończenia projektu 
deweloperskiego. Każda z tych okoliczności może mieć z kolei istotny negatywny wpływ na działalność, przepływy pieniężne, 
sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Spółki. 

Spółka jest zależna od wykonawców robót budowlanych 

Spółka powierza wykonanie większości robót budowlanych w ramach poszczególnych projektów deweloperskich 
wyspecjalizowanym firmom budowlanym. Niemniej, Spółka nie jest w stanie zapewnić, że zakontraktowane prace zostaną zreali-
zowane przez wykonawców w prawidłowy sposób i w uzgodnionych terminach. Opóźnienia robót mogą spowodować opóźnienie 
zakończenia poszczególnych projektów, a w konsekwencji przyczynić się do wzrostu kosztów ich realizacji. Ponadto istnieje 
możliwość utraty przez wykonawców robót budowlanych płynności finansowej, co może wpłynąć na jakość i terminowość prac 
zleconych przez Spółkę. W skrajnych przypadkach może to doprowadzić do całkowitego zaprzestania prac przez wykonawcę  
i spowodować konieczność jego zmiany. W konsekwencji, wszystkie opóźnienia i koszty związane ze zmianą wykonawcy mogą 
negatywnie wpłynąć na rentowność danego projektu. Dowolne takie zdarzenie może mieć istotny negatywny wpływ na 
działalność, przepływy pieniężne, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Spółki. 
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W Polsce brakuje odpowiednio wykwalifikowanych pracowników 

Od momentu przystąpienia Polski do UE w dniu 1 maja 2004 r. około 1,1 mln dorosłych obywateli wyjechało z Polski do pracy za 
granicą (w większości do Wielkiej Brytanii, Niemiec i Irlandii) (źródło: Centrum Badania Opinii Społecznej). W efekcie aktualnie  
w Polsce brakuje odpowiednio wykwalifikowanych robotników, a wykonawcy generalni zatrudniani przez Spółkę mają problemy ze 
znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. W opinii Spółki zjawisko to nasili się w nadchodzących latach w związku  
z przygotowaniami Polski i Ukrainy do wystąpienia w roli gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r. oraz budową 
niezbędnej infrastruktury. Brak odpowiedniej liczby pracowników może przyczynić się do wzrostu kosztów pracy oraz wystąpienia 
opóźnień w budowie, co może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, przepływy pieniężne, sytuację finansową, wyniki lub 
perspektywy Spółki. 

Rynek nieruchomości mieszkaniowych podlega cyklicznym zmianom 

Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce charakteryzuje cykliczność. W związku z tym liczba corocznie oddawanych 
nowych mieszkań zmienia się z roku na rok w zależności, między innymi, od: ogólnych czynników makroekonomicznych w Polsce, 
zmian demograficznych w danych obszarach miejskich, dostępności finansowania oraz cen mieszkań już istniejących i nowych. 
Zazwyczaj skutkiem zwiększonego popytu jest wzrost marży deweloperów oraz wzrost liczby nowych projektów. Ze względu na 
duży odstęp czasu między decyzją o realizacji projektu a jego faktycznym odbiorem, uzależnionym częściowo od przeciągającego 
się procesu uzyskiwania wymaganych zezwoleń administracyjnych oraz czasem budowy, istnieje ryzyko, że po ukończeniu 
projektu rynek będzie nasycony i deweloper nie będzie w stanie sprzedać mieszkań bez obniżenia marży zysku. Po dobrej 
koniunkturze na rynku zwykle pojawiają się tendencje zniżkowe, w związku z niechęcią deweloperów do rozpoczynania nowych 
projektów ze względu na obniżone marże zysku. Taka cykliczność rynku może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, 
przepływy pieniężne, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Spółki. 

Spółka może być zobowiązana do dokonywania płatności w związku z roszczeniami wobec wykonawców 

Zaciągnięte przez wykonawców zobowiązania w związku z realizacją projektów deweloperskich mogą skutkować powstaniem 
roszczeń wobec nich z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania takich zobowiązań. Mimo że wykonawcy robót 
budowlanych udzielają gwarancji dobrego wykonania, które pozwalają ograniczyć wpływ niewykonania przez nich zobowiązań, to 
wejście w spór z wykonawcą może doprowadzić do opóźnień w realizacji projektu i/lub przekroczenia kosztów. Nierzetelny 
wykonawca może również nie być w stanie całkowicie zaspokoić ewentualnych roszczeń Spółki. W efekcie Spółka może być 
narażona na uczestnictwo w sporze lub procesie sądowym oraz może być zmuszona do dokonania płatności na rzecz osób 
trzecich wskutek takich sporów lub procesów sądowych (jak na przykład płatności wynikających z gwarancji budowlanych 
udzielonych klientom). Powyższe może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, przepływy pieniężne, sytuację finansową, 
wyniki lub perspektywy Spółki. 

Możliwy jest wzrost kosztów operacyjnych i innych ponoszonych przez Spółkę  

Do czynników, które mogą powodować wzrost kosztów operacyjnych i innych kosztów, zaliczyć można: inflację, wzrost podatków  
i innych opłat publicznoprawnych, zmiany w przepisach prawa, regulacjach lub polityce rządowej (w tym zmiany dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie środowiska), które zwiększają koszty prowadzenia działalności  
w zgodzie z takimi przepisami, regulacjami lub polityką, a ponadto wzrost kosztów finansowania. W świetle rosnącej konkurencji 
na polskim rynku nieruchomości Spółka może być narażona również na większe koszty marketingowe. Jakikolwiek znaczny 
wzrost kosztów operacyjnych Spółki może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, przepływy pieniężne, sytuację 
finansową, wyniki lub perspektywy Spółki. 

Możliwy jest wzrost kosztów projektów realizowanych przez Spółkę 

Spółka zawarła i w przyszłości będzie zawierać umowy z generalnymi wykonawcami na wykonanie projektów deweloperskich 
Spółki. Koszty takich projektów mogą ulegać zmianie z uwagi na: zmianę zakresu projektu oraz zmiany w projekcie archite-
ktonicznym, wzrost cen materiałów budowlanych oraz kosztów pracy; niewykonanie prac przez wykonawców w uzgodnionych 
terminach i w uzgodnionym standardzie akceptowalnym dla Spółki. Jakikolwiek znaczny wzrost kosztów projektu Spółki może 
mieć istotny negatywny wpływ na działalność, przepływy pieniężne, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Spółki. 

Spółka może nie pozyskać dodatkowych środków finansowych  

Mimo że w ocenie Spółki przy uwzględnieniu środków uzyskanych z Oferty Spółka będzie posiadać wystarczający kapitał 
obrotowy na sfinansowanie swojej bieżącej działalności, w przyszłości konieczne może okazać się pozyskanie przez Spółkę 
dalszych środków, na przykład poprzez emisję akcji, zaciąganie pożyczek oraz emisję instrumentów dłużnych. Nie ma jednak 
pewności, że pozyskiwanie środków finansowych w taki lub dowolny inny sposób okaże się skuteczne. Rozwój działalności Spółki 
może ulec ograniczeniu, jeśli pozyskiwanie przez nią środków będzie nieskuteczne lub jeśli środki finansowe będą pozyskiwane 
na niekorzystnych warunkach, co może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, przepływy pieniężne, sytuację finansową, 
wyniki lub perspektywy Spółki. 
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Spółka może zostać zmuszona do sprzedaży niektórych ze swoich składników majątkowych w celu zaspokojenia swoich 
zobowiązań 

W celu sfinansowania swojej działalności Grupa korzysta z kredytów, pożyczek i instrumentów dłużnych. Spółka nie może 
zapewnić, że uzyska finansowanie na atrakcyjnych warunkach rynkowych, ani że, w przypadku uzyskania takiego finansowania, 
będzie w stanie spłacać odsetki oraz kapitał lub wywiązywać się z innych zobowiązań wynikających z umów kredytów, pożyczek  
i instrumentów dłużnych. Jeżeli Spółka nie będzie w stanie pozyskać dodatkowego finansowania zgodnie ze swoimi 
oczekiwaniami, może być zmuszona do zmiany realizowanej strategii, ograniczenia wzrostu i refinansowania takich kredytów  
i pożyczek. W takich okolicznościach spłaty mogą stać się natychmiast wymagalne w całości lub w części, w związku z czym 
Spółka może być zmuszona do zbycia części swoich aktywów w celu zaspokojenia wyżej wymienionych zobowiązań. Może to 
mieć istotny negatywny wpływ na działalność, przepływy pieniężne, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Spółki. 

Spółka może być zobowiązana do pokrycia kosztów związanych z zanieczyszczeniem środowiska 

Zgodnie z polskim prawem podmioty użytkujące grunty, na których znajdują się niebezpieczne substancje lub zanieczyszczenia, 
mogą być zobowiązane do ich usunięcia, ponoszenia kosztów rekultywacji lub zapłaty kar administracyjnych. W przypadku Spółki, 
ocena ryzyka powstania roszczeń odszkodowawczych, obowiązku ponoszenia kosztów rekultywacji i zapłaty kar administra-
cyjnych z tytułu zanieczyszczenia środowiska stanowi ważny element analizy prawnej i technicznej przeprowadzanej w ramach 
procesu pozyskiwania gruntów pod przyszłe projekty deweloperskie. Niemniej jednak nie można obecnie wykluczyć możliwości, 
że w przyszłości Spółka będzie zobowiązana do zapłaty odszkodowań, kar administracyjnych czy ponoszenia kosztów 
rekultywacji wynikających z zanieczyszczenia środowiska na posiadanych przez Spółkę gruntach. Może to mieć istotny negatywny 
wpływ na działalność, przepływy pieniężne, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Spółki.  

Niekorzystne warunki gruntowe mogą spowodować opóźnienia lub podwyższyć koszt realizacji projektów Spółki 

Nabywając grunty do celów deweloperskich, Spółka przeprowadza analizę techniczną pozyskiwanego gruntu. Niemniej jednak,  
z uwagi na ograniczenia tej analizy, istnieje ryzyko, że w trakcie realizacji projektu deweloperskiego wystąpią nieprzewidziane 
czynniki, które mogą spowodować opóźnienie lub zwiększyć koszt przygotowania gruntu pod budowę, na przykład: poziom wód 
gruntowych, niestabilność warunków gruntowych oraz znaleziska archeologiczne. Czynniki takie mogą mieć istotny wpływ na 
koszty realizacji danego projektu deweloperskiego lub wręcz uniemożliwić jego realizację w planowanym kształcie. Może to mieć 
istotny negatywny wpływ na działalność, przepływy pieniężne, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Spółki.  

Brak dostępu do infrastruktury może spowodować opóźnienia lub podwyższyć koszty realizacji projektów Spółki 

Projekt deweloperski może być realizowany wyłącznie przy zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury technicznej wymaganej 
prawem (np. drogi wewnętrzne, przyłącza mediów, urządzenia utylizacyjne). Brak takiej infrastruktury w miejscu budowy może 
powodować, że wydanie pozwolenia na budowę obejmującego realizację projektu może zostać wstrzymane do czasu 
zapewnienia odpowiedniej infrastruktury. Istnieje również możliwość, że odpowiednie władze zażądają od Spółki budowy 
odpowiedniej infrastruktury w ramach robót związanych z projektem, co może mieć istotny wpływ na koszt prac budowlanych. 
Ponadto, władze mogą zażądać od inwestora budowy infrastruktury technicznej, która nie jest wymagana z perspektywy projektu, 
ale zgodnie z oczekiwaniami władz ma stanowić wkład inwestora w lokalny rozwój. Z uwagi na opóźnienia związane z dopro-
wadzeniem do projektów realizowanych przez Spółkę niezbędnej infrastruktury, może wystąpić również opóźnienie w ukończeniu 
danego projektu oraz niespodziewany wzrost kosztów związanych z budową infrastruktury przez Spółkę. Taka sytuacja może  
w znaczący sposób wpłynąć na rentowność projektu. Może to mieć z kolei istotny negatywny wpływ na działalność, przepływy 
pieniężne, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Spółki.  

Zastosowanie nieprawidłowej technologii budowlanej może spowodować opóźnienia lub podwyższyć koszty realizacji 
projektów Spółki 

Koszty budowy obiektu mogą się znacznie różnić w zależności od przyjętej technologii budowlanej. Na rynku dostępnych jest 
wiele różnych technologii budowy i często wprowadzane są nowe technologie. Dobór nieprawidłowej technologii na wstępnym 
etapie realizacji projektu może skutkować przekroczeniem zakładanych kosztów budowy lub opóźnieniami w realizacji projektu. 
Może to mieć istotny negatywny wpływ na działalność, przepływy pieniężne, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Spółki.  

Spółka może ponieść istotne szkody przewyższające wypłaty z tytułu ubezpieczenia 

Polityką Spółki jest zapewnienie, aby realizowane przez nią projekty były odpowiednio ubezpieczone przez generalnego 
wykonawcę. Jednakże obiekty budowane w ramach projektów realizowanych przez Spółkę mogą ulec zniszczeniu wskutek 
pożaru lub z innych przyczyn, czego wynikiem będą szkody, których może nie pokryć w całości odszkodowanie z tytułu 
ubezpieczenia. Ponadto istnieją pewne rodzaje ryzyk, które nie są objęte ubezpieczeniem. 

W przypadku wystąpienia szkody nieobjętej ubezpieczeniem lub szkody przewyższającej limit wypłaty z tytułu polisy 
ubezpieczeniowej Spółka może utracić swój kapitał zainwestowany w projekt deweloperski, którego szkoda dotyczy, a także 
przewidywane przychody z tytułu realizacji tego projektu. Dodatkowo Spółka może być zobowiązana do naprawienia szkody 



Prospekt RONSON EUROPE N.V. 

 

 
 19 

spowodowanej ryzykiem, które nie jest objęte ubezpieczeniem. Ponadto Spółka może być zobowiązana do dalszej obsługi 
zadłużenia finansowego związanego z projektem deweloperskim, którego dotyczy szkoda. Powyższe może mieć istotny 
negatywny wpływ na działalność, przepływy pieniężne, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Spółki.  

Spółka może podlegać odpowiedzialności z tytułu zobowiązań powykonawczych 

Zgodnie z postanowieniami polskiego kodeksu cywilnego, Spółka ponosi odpowiedzialność na podstawie ustawowej rękojmi za 
wady mieszkań oraz budynku przez okres trzech lat i jest zobowiązana do wykonywania niezbędnych napraw. Zapewnienia  
i gwarancje udzielone Spółce przez generalnych wykonawców i innych podwykonawców wykonujących roboty budowlane lub 
poszczególne elementy budowy pozwalają na uzyskanie przez Spółkę zwrotu kosztów takich napraw lub przeniesienie przez nią 
obowiązku dokonania napraw na te podmioty. Ponieważ gwarancja generalnego wykonawcy zaczyna obowiązywać w momencie 
przekazania budowy, natomiast rękojmia Spółki obowiązuje od momentu przekazania lokalu mieszkalnego, może (i zazwyczaj 
pojawia się) okres, w którym gwarancja wykonawcy generalnego już wygasła, natomiast odpowiedzialność Spółki wynikająca  
z rękojmi ustawowej pozostaje w mocy. Roszczenia zgłoszone w takim przejściowym okresie, o ile nie są w pełni pokryte polisą 
ubezpieczeniową Spółki, mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, przepływy pieniężne, sytuację finansową, wyniki lub 
perspektywy Spółki.  

Umowy Spółki zawierają niedozwolone postanowienia umowne i Spółka może być zobowiązana do usunięcia takich 
postanowień lub zapłaty kar; wejście w życie ustawy o ochronie nabywców w transakcjach deweloperskich może 
spowodować, że Spółka będzie zobowiązana do pokrycia wyższych kosztów realizacji projektów 

Na ogół umowy sprzedaży zawierane między deweloperami a nabywcami lokali mieszkalnych ograniczają prawa nabywców  
i rozszerzają zakres ich obowiązków. Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi listę niedozwolonych 
postanowień umownych, które nie mogą być włączane do takich umów sprzedaży. Niedozwolone zapisy obejmują postanowienia 
dotyczące waloryzacji cen przenoszące na nabywcę ryzyko wzrostu kosztów i materiałów budowlanych oraz usług lub zmian  
w zakresie obowiązującego opodatkowania, klauzule ograniczające prawo klienta do złożenia reklamacji w przypadku wykrycia 
wad w nieruchomości po dokonaniu jej odbioru, a także postanowienia pozwalające spółkom deweloperskim na przesunięcie daty 
zakończenia projektu bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności względem nabywców. W przypadku, gdyby niektóre 
postanowienia umów zawartych między Spółką a nabywcami jej mieszkań zostały uznane za niedozwolone postanowienia 
umowne, Spółka może być narażona na ryzyko konieczności usunięcia takich klauzul ze swoich standardowych umów sprzedaży, 
a w razie niedokonania takich zmian, może być narażona na kary w wysokości stanowiącej do 10% jej przychodów w roku 
poprzednim. Takie zmiany do umowy lub kary mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, przepływy pieniężne, sytuację 
finansową, wyniki lub perspektywy Spółki.  

Dodatkowo, w celu lepszego egzekwowania zakazu dotyczącego niedozwolonych postanowień umownych, polskie Ministerstwo 
Budownictwa przygotowało projekt nowej ustawy o ochronie nabywców w transakcjach deweloperskich. Projekt ustawy  
w aktualnej wersji stanowi, między innymi, że deweloperzy nie będą mogli otrzymać pełnej kwoty rat z tytułu ceny sprzedaży przed 
zakończeniem realizacji projektu deweloperskiego oraz będą zobowiązani do wykupienia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności 
zawodowej chroniącej nabywców przed pogorszeniem sytuacji finansowej dewelopera. Ponadto projekt ustawy stanowi, że firma 
deweloperska, która naruszyła postanowienia ustawy, będzie zobowiązana do zapłaty kary w wysokości do 10% jej rocznych 
przychodów. W efekcie, wejście w życie ustawy o ochronie nabywców w transakcjach deweloperskich może spowodować wzrost 
kosztów realizacji projektów deweloperskich, co może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, przepływy pieniężne, 
sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Spółki. 

Spółka może być zobowiązana do podwyższenia cen niektórych mieszkań i domów jednorodzinnych w wyniku pod-
wyższenia stawki podatku VAT w Polsce 

Przepisy UE ustalają stawkę VAT na sprzedaż mieszkań i domów jednorodzinnych w wysokości 22%. W ramach negocjacji 
przedakcesyjnych do UE, niektóre kraje Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polska, wprowadziły niższą 7-proc. stawkę VAT 
na takie transakcje sprzedaży, która ma obowiązywać do 31 grudnia 2007 r. Polski parlament uchwalił zmiany do Ustawy  
o podatku od towarów i usług, zwiększające stawkę podatku VAT na sprzedaż mieszkań i domów jednorodzinnych do 22% z 
dniem 1 stycznia 2008 r. Ten wzrost stawki nie będzie dotyczyć projektów tzw. budownictwa społecznego, obejmującego 
mieszkania mające poniżej 150 m2 powierzchni użytkowej, a w przypadku domów jednorodzinnych – poniżej 300 m2 powierzchni 
użytkowej. Definicja budownictwa społecznego objęłaby większość inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez Spółkę. 
Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że Spółka będzie zmuszona do podwyższenia cen mieszkań i domów jednorodzinnych 
nieobjętych definicją budownictwa społecznego. Może to mieć istotny negatywny wpływ na działalność, przepływy pieniężne, 
sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Spółki. 

Spółka może nie mieć możliwości wykrycia i zapobieżenia oszustwu lub innym poważnym wykroczeniom popełnionym 
przez jej pracowników lub osoby trzecie 

Oszustwo oraz inne poważne wykroczenia, jakich mogą dopuścić się pracownicy lub osoby trzecie działające w imieniu Spółki, 
mogą być trudne do wykrycia czy zapobieżenia, a ponadto mogą narazić Spółkę na straty finansowe oraz sankcje nałożone przez 
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organy rządowe, a także poważnie zaszkodzić jej reputacji. Ponadto pracownicy Spółki mogą popełniać błędy, które mogą narazić 
Spółkę na dochodzenie wobec niej roszczeń finansowych oraz podjęcie działań przez organy regulacyjne. Nie ma pewności, czy 
oszustwo lub inne poważne wykroczenia, które mogły wydarzyć się w przeszłości i pozostały niewykryte lub wydarzą się  
w przyszłości, nie będą mieć istotnego negatywnego wpływu na reputację, wyniki, działalność lub perspektywy Spółki. 

Ryzyka związane z prowadzeniem działalności w Polsce 

Otoczenie prawno-regulacyjne w Polsce jest przedmiotem ciągłego rozwoju, a Spółka może być narażona na nieprzewi-
dziane zmiany przepisów 

Spółka jest narażona na ryzyko gwałtownych zmian otoczenia prawno-regulacyjnego. Otoczenie prawno-regulacyjne w Polsce 
podlega częstym zmianom, a regulacje prawne nie są stosowane przez sądy oraz instytucje administracji publicznej w sposób 
jednolity.  

Działalność Spółki pozostaje również pod silnym wpływem zmian w zakresie prawa podatkowego. System podatkowy w Polsce 
podlega wyjątkowo dynamicznym zmianom, wynikającym z potrzeby dostosowania tych regulacji do wymogów wynikających  
z rozwoju jej gospodarki po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Rodzaj i zakres takich zmian, a także trudności interpretacyjne 
związane ze stosowaniem prawa podatkowego, utrudniają zarówno codzienną działalność, jak i właściwe planowanie podatkowe. 
W rezultacie ryzyko podatkowo-prawne, w tym ryzyko związane ze stosowaniem prawa podatkowego, jest odpowiednio wyższe  
w Polsce w porównaniu z krajami posiadającymi stabilne systemy prawne. 

W porównaniu z lepiej rozwiniętymi rynkami zachodnimi Polska stosunkowo niedawno uchwaliła ramy prawne obejmujące 
prywatny holding i działalność deweloperską. Polski system prawny jest rozwinięty w mniejszym stopniu, w związku z czym 
istnieje większa niepewność co do sposobu rozwiązania kwestii nieruchomościowych w przypadku, gdyby stały się one 
przedmiotem postępowania sądowego. Dlatego też istnieje większe ryzyko niespodziewanych i niekiedy niekorzystnych 
rozstrzygnięć, które mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na działalność, przepływy pieniężne, sytuację finansową, wyniki lub 
perspektywy Spółki. 

Spółka może podlegać negatywnym wpływom sytuacji politycznej i gospodarczej w Polsce 

Spółka prowadzi swoją działalność w Polsce, która uznawana jest za rynek wschodzący. Inwestorzy inwestujący w akcje spółek 
działających na takich rynkach powinni mieć świadomość istnienia większych ryzyk ekonomicznych i politycznych niż na rynkach 
rozwiniętych. 

Sytuacja finansowa branży deweloperskiej w Polsce, a więc i sytuacja finansowa Spółki, jest ściśle związana z wieloma 
czynnikami ekonomicznymi, takimi jak zmiany PKB, inflacja, bezrobocie, kursy walutowe czy wysokość stop procentowych. 
Wszelkie przyszłe niekorzystne zmiany jednego lub więcej z powyższych czynników mogą doprowadzić do spadku popytu na 
nowe mieszkania, co może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, przepływy pieniężne, sytuację finansową, wyniki lub 
perspektywy Spółki. 

Akcjonariusze Spółki mogą mieć trudności z doręczaniem pism procesowych oraz wykonywaniem orzeczeń wydanych 
przeciwko Spółce lub jej kierownictwu 

Emitent jest spółką zawiązaną na mocy przepisów prawa holenderskiego i zasadniczo wszystkie jego przedsiębiorstwa, aktywa 
oraz działalność prowadzone są przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowane w Polsce. W efekcie niemożliwe 
może okazać się doręczanie Spółce, jej członkom zarządu oraz biurom pism procesowych na terenie Stanów Zjednoczonych lub 
w innych państwach poza Polską, w tym w związku ze sprawami wynikającymi z amerykańskiego federalnego prawa papierów 
wartościowych lub odpowiedniego prawa stanowego. W świetle opinii doradcy prawnego Spółki, orzeczenia sądów zagranicznych 
podlegające wykonaniu, przy czym na ogół są to orzeczenia w sprawie dokonania zapłaty lub wykonania specjalnego 
świadczenia, są możliwe do wyegzekwowania w Polsce, jeśli orzeczenie zostało wydane przez państwo członkowskie Unii 
Europejskiej lub gdy wykonanie takiego orzeczenia gwarantuje zawarte porozumienie bilateralne lub na podstawie przepisów 
polskiego kodeksu postępowania cywilnego. Niemniej jednak Polska nie zawarła porozumień w sprawie wzajemnego uznawania  
i wykonywania orzeczeń wydanych przez sądy Stanów Zjednoczonych lub innych państw. W efekcie uznanie i wykonanie  
w Polsce orzeczenia sądu wydanego w Stanach Zjednoczonych lub innej jurysdykcji w dowolnej sprawie może być trudne lub  
w ogóle niemożliwe. 

Polski system ksiąg wieczystych jest nieefektywny 

Istniejący obecnie w Polsce system ksiąg wieczystych jest nieefektywny, co może powodować opóźnienia w procesie nabywania 
gruntów oraz zakładania dla wielu działek jednej księgi wieczystej, co jest wymagane, zanim obiekt budowlany będzie mógł być 
podzielony pomiędzy indywidualnych klientów, którzy nabywają w nim lokale od Spółki. Ta nieefektywność systemu może mieć 
istotny negatywny wpływ na działalność, przepływy pieniężne, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Spółki.  
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Spółka może zostać objęta roszczeniami reprywatyzacyjnymi 

W wyniku prowadzonej w Polsce w latach powojennych nacjonalizacji wiele nieruchomości i przedsiębiorstw znajdujących się  
w rękach podmiotów prywatnych zostało przejętych na rzecz Skarbu Państwa. Przejmowanie mienia w wielu przypadkach 
odbywało się z naruszeniem obowiązującego prawa. Po przejściu Polski do systemu gospodarki rynkowej w 1989 r. wielu byłych 
właścicieli nieruchomości lub ich następców prawnych podjęło kroki w celu odzyskania utraconych po wojnie nieruchomości  
i przedsiębiorstw lub uzyskania odszkodowań. Od wielu lat podejmowane są próby uregulowania kwestii roszczeń 
reprywatyzacyjnych w Polsce. Pomimo wielu wysiłków nie uchwalono jeszcze żadnej ustawy regulującej proces reprywatyzacji. 
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym byli właściciele nieruchomości lub ich następcy prawni mogą obecnie występować do 
organów administracji z wnioskami o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych, na mocy których nieruchomości zostały 
im odebrane. Na dzień niniejszego Prospektu nie toczą się żadne postępowania administracyjne o stwierdzenie nieważności 
decyzji administracyjnych wydanych przez organy administracji publicznej, a dotyczących nieruchomości posiadanych przez 
Spółkę. Mimo iż przed nabyciem gruntu Spółka stara się zbadać wszelkie kwestie związane z prawdopodobieństwem wystąpienia 
roszczenia o zwrot majątku, to wyniki takiego badania nie zawsze są rozstrzygające i nie można wykluczyć, że w przyszłości zo-
staną wniesione roszczenia reprywatyzacyjne przeciwko Spółce, to zaś może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, 
przepływy pieniężne, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Spółki.  

Czynniki ryzyka związane ze strukturą Spółki 

Interesy większościowych akcjonariuszy Spółki mogą być sprzeczne z interesami akcjonariuszy mniejszościowych 

Znaczni Akcjonariusze posiadają większość Akcji Spółki i pozostaną akcjonariuszami większościowymi również po zakończeniu 
Oferty. Znaczni Akcjonariusze będą w stanie kontrolować organy oraz działalność Spółki. Będą oni kontrolować w szczególności 
powoływanie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta, a ponadto będą mieć możliwość określania 
wszystkich spraw poddanych pod głosowanie akcjonariuszy Emitenta, w tym prawo zatwierdzania istotnych operacji dotyczących 
Spółki, takich jak zmiany statutu Spółki, połączenia oraz zbywanie wszystkich lub znacznej części jej aktywów. Prawo holen-
derskie nie gwarantuje akcjonariuszom mniejszościowym prawa posiadania proporcjonalnej reprezentacji w Radzie Nadzorczej 
(równoznacznej z „głosowaniem grupami” przewidzianym przepisami prawa polskiego). Statut Spółki stanowi, że dwóch członków 
Rady Nadzorczej powinno być niezależnych, co jest odstępstwem od holenderskiego kodeksu ładu korporacyjnego oraz zasad 
ładu korporacyjnego GPW. 

Takie skoncentrowanie praw głosu może skutkować powstrzymaniem lub uniemożliwieniem zmiany kontroli w Spółce, które 
potencjalnie mogłoby być korzystne dla jej akcjonariuszy. Ponadto akcjonariusz większościowy może podejmować działania 
korzystne dla niego, ale mniej pożądane przez pozostałych akcjonariuszy. 

Emitent nie przestrzega w pełni postanowień holenderskiego kodeksu ładu korporacyjnego oraz zasad ładu korpora-
cyjnego GPW, ani też nie przewiduje ich pełnego przestrzegania w najbliższej przyszłości 

Struktura ładu korporacyjnego Emitenta jest zgodna z przepisami prawa holenderskiego, niemniej jednak Emitent odbiega pod 
kilkoma względami od postanowień dotyczących dobrych praktyk określonych w holenderskim kodeksie ładu korporacyjnego oraz 
od zasad ładu korporacyjnego GPW zawartych w dokumencie pt. „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”. Jednakże,  
w opinii Emitenta przestrzega on postanowień tych kodeksów w najważniejszych aspektach, a odstępstwa czynione przez 
Emitenta wynikają ze specyfiki prawa holenderskiego lub polskiej praktyki rynkowej, lub też sprzeczności między holenderskimi i 
polskimi regulacjami dotyczącymi ładu korporacyjnego. Emitent stosuje zasadę, że w przypadkach, gdy holenderski kodeks ładu 
korporacyjnego i zasady ładu korporacyjnego GPW zawierają sprzeczne postanowienia, Emitent, w wykonalnym zakresie, będzie 
przestrzegał regulacji GPW, jako że jest to główny rynek, na którym będą notowane Akcje Emitenta. Patrz: „Opis kapitału 
zakładowego i ład korporacyjny – holenderski kodeks ładu korporacyjnego” oraz „Opis kapitału zakładowego i ład korporacyjny  
–zasady polskiego ładu korporacyjnego”. 

Wykonywanie niektórych praw akcjonariuszy oraz opodatkowanie inwestorów niebędących rezydentami Holandii  
w holenderskiej spółce może być bardziej skomplikowane i kosztowne 

Emitent jest spółką zawiązaną i działającą na mocy przepisów prawa holenderskiego. A zatem struktura korporacyjna Emitenta 
oraz prawa i obowiązki akcjonariuszy Emitenta mogą różnić się od praw i obowiązków akcjonariuszy polskich spółek notowanych 
na GPW. 

Wykonywanie niektórych praw akcjonariuszy w holenderskiej spółce przez inwestorów niebędących rezydentami Holandii może 
być trudniejsze i bardziej kosztowne niż wykonywanie praw w polskiej spółce. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
mogą zapadać inną większością głosów niż odpowiednie uchwały w polskich spółkach. Wniosek o unieważnienie uchwały jest 
składany do i rozpatrywany przez sąd holenderski zgodnie z przepisami prawa holenderskiego. 

Inwestorzy inwestujący w Akcje Emitenta mogą również podlegać opodatkowaniu holenderskim podatkiem od dywidendy 
wypłaconej przez Spółkę. Mimo że Polska i Holandia podpisały konwencję o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie ma pewno-
ści co do tego, że taka konwencja będzie trwale obowiązywać. Patrz: „Opodatkowanie”. 
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Amerykańscy oraz inni, niebędący polskimi rezydentami, posiadacze Akcji są narażeni na ryzyko kursowe 

Akcje sprzedawane w Ofercie mają cenę wyrażoną w polskich złotych oraz, zakładając, że rynek obrotu Akcjami rozwinie się na 
GPW, będą one przedmiotem notowań i obrotu w polskich złotych. Również dywidenda będzie ogłaszana i wypłacana w złotów-
kach. W związku z tym, zarówno amerykańscy, jak i inni niebędący polskimi rezydentami posiadacze Akcji są narażeni na ryzyka 
związane z niekorzystnymi zmianami wartości amerykańskiego dolara oraz innych walut w stosunku do złotego, co może obniżyć 
wartość Akcji oraz wypłacanej dywidendy. 

Czynniki ryzyka związane z Akcjami 

Notowanie Akcji Emitenta na GPW może się nie powieść 

Dopuszczenie Akcji Emitenta do obrotu na GPW wymaga otrzymania przez polską Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) 
zaświadczenia z AFM o zatwierdzeniu niniejszego Prospektu w Holandii, rejestracji Akcji Emitenta w polskim Krajowym Depozycie 
Papierów Wartościowych („KDPW”) oraz wydania zgody przez Zarząd GPW na notowanie i obrót Akcjami Emitenta na GPW. 
Emitent planuje podjąć wszystkie niezbędne kroki w celu zapewnienia dopuszczenia Akcji Emitenta do obrotu na GPW w możliwie 
najszybszym terminie. Niemniej jednak nie ma gwarancji, że wszystkie wyżej wymienione warunki zostaną spełnione ani że Akcje 
Emitenta zostaną dopuszczone do obrotu na GPW w oczekiwanym terminie lub że w ogóle zostaną dopuszczone do obrotu. 

Obrót Akcjami Emitenta na GPW może zostać zawieszony 

Zarząd GPW jest uprawniony do zawieszenia obrotu akcjami notowanej spółki w przypadku, gdy spółka nie przestrzega 
regulaminu GPW (np. wymogu ujawniania określonych informacji) lub gdy takie zawieszenie jest wymagane w celu ochrony 
interesów uczestników rynku. Ponadto obrót może zostać zawieszony na wniosek Emitenta lub KNF w przypadku, gdy stanowi on 
zagrożenie dla (i) interesów inwestorów, lub (ii) prawidłowego obrotu giełdowego lub (iii) bezpieczeństwa obrotu giełdowego. Nie 
można zagwarantować, że obrót Akcjami Emitenta nie zostanie zawieszony. Niemniej jednak aktualnie nie ma powodów, by 
sądzić, że zawieszenie obrotu będzie mieć miejsce. Zawieszenie obrotu mogłoby negatywnie wpłynąć na cenę Akcji Emitenta. 

Akcje Emitenta mogą zostać wykluczone z obrotu na GPW 

W przypadku niespełnienia przez spółkę notowaną na GPW określonych wymogów lub obowiązków wymaganych obowiązującymi 
przepisami prawa lub regulaminem GPW i/lub zagrożenia dla prawidłowego obrotu giełdowego, bezpieczeństwa tego obrotu lub 
interesów inwestorów, papiery wartościowe spółki mogą zostać wykluczone z obrotu na GPW. Taką okoliczność może stanowić  
(i) ograniczenie zbywalności akcji, (ii) wycofanie akcji z funkcjonowania w formie elektronicznego zapisu księgowego, (iii) wniosek 
KNF lub (iv) wykluczenie akcji z obrotu na regulowanym rynku przez odpowiedni urząd nadzoru. Nie ma pewności co do tego, że 
taka sytuacja nie będzie mieć miejsca w stosunku do Akcji Emitenta. 

W przypadku niespełnienia przez spółkę notowaną na GPW określonych wymogów zawartych w obowiązujących przepisach 
prawa, a w szczególności wymogów, o których mowa w art. 96 Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może nałożyć karę na spółkę 
i/lub wykluczyć papiery wartościowe spółki z obrotu na rynku regulowanym. Nie ma pewności co do tego, że taka sytuacja nie 
będzie mieć miejsca w stosunku do Akcji Emitenta, niemniej jednak aktualnie nie ma powodów, by sądzić, że taka sytuacja będzie 
miała miejsce w przyszłości. 

Zbywalność Akcji Emitenta może zmaleć, a cena rynkowa Akcji Emitenta może się wahać i spaść poniżej Ceny Akcji 
Oferowanych 

Emitent nie może zagwarantować, że zbywalność Akcji będzie się poprawiać lub że będzie utrzymywać się na stałym poziomie. 
Cena rynkowa Akcji Emitenta w czasie Oferty może nie być rzeczywistym wskaźnikiem ceny rynkowej Akcji Emitenta po jej 
zakończeniu. Cena rynkowa Akcji Emitenta może podlegać dużym wahaniom, w zależności od wielu czynników pozostających 
poza kontrolą Emitenta. Do takich czynników można zaliczyć, między innymi: rzeczywiste lub przewidywane wahania wyników 
operacyjnych oraz zysków osiąganych przez Spółkę i/lub jej podmioty konkurencyjne, zmiany szacunków finansowych doko-
nywanych przez analityków papierów wartościowych, warunki rynkowe w branży oraz, ogólnie, status rynku papierów wartościo-
wych, ustawodawstwo i regulacje organów rządowych, a ponadto ogólne warunki ekonomiczno-rynkowe, takie jak recesja. 

Cena rynkowa Akcji Emitenta może być także narażona na wahania w odpowiedzi na kolejne emisje akcji Emitenta, zbycie Akcji 
przez akcjonariuszy większościowych Emitenta, płynność obrotu Akcjami Emitenta oraz obniżenie kapitału lub nabycie Akcji przez 
Emitenta, a także postrzeganie inwestorów. Z uwagi na takie i inne czynniki, Emitent nie może zapewnić, że cena rynkowa Akcji 
Emitenta pozostających w obrocie publicznym nie spadnie poniżej Ceny Akcji Oferowanych. 

Ilość akcji Emitenta w wolnym obrocie (free float) będzie ograniczona, co może negatywnie wpływać na płynność, 
zbywalność oraz wartość Akcji 

Przed Ofertą Znaczni Akcjonariusze są w posiadaniu wszystkich Akcji Emitenta, natomiast bezpośrednio po przeprowadzeniu 
Oferty Znaczni Akcjonariusze będą posiadać około 71,2%, pod warunkiem, że wszystkie Akcje Podstawowe zostaną alokowane 



Prospekt RONSON EUROPE N.V. 

 

 
 23 

między inwestorów oraz że Opcja Dodatkowego Przydziału zostanie wykonana w pełnym zakresie. W efekcie ilość Akcji w wolnym 
obrocie posiadanych przez inwestorów będzie ograniczona. Ponadto Emitent nie zawarł ze Znacznymi Akcjonariuszami umowy, 
na mocy której byliby oni ograniczeni w zakresie zwiększania procentowego udziału posiadanych przez nich Akcji Emitenta. Nie 
planują oni jednak dokonywania zapisów na Nowe Akcje w Ofercie. 

Ze względu na wcześniejszą nieobecność Akcji na rynku nie można składać zapewnień co do przyszłego rozwoju takiego 
rynku 

Wcześniejsza nieobecność Akcji na rynku publicznym może negatywnie wpływać na zdolność akcjonariuszy do zbycia 
posiadanych przez nich Akcji lub na cenę, po której posiadacze będą w stanie zbyć swoje Akcje. W przypadku rozwoju rynku dla 
Akcji, Akcje mogłyby utrzymywać się w obrocie po cenie wyższej lub niższej niż Cena Akcji Oferowanych, w zależności od wielu 
czynników. Dlatego też nie można składać żadnych zapewnień co do płynności obrotu Akcjami ani co do rozwoju aktywnego 
rynku dla Akcji. 

Przyszła sprzedaż Akcji może mieć negatywny wpływ na bieżącą cenę rynkową 

Po zakończeniu Oferty Spółka będzie w posiadaniu łącznie 560.000.000 Akcji autoryzowanych, lecz niewyemitowanych. Ogólnie 
Spółka może wyemitować do 25% takich Akcji w związku z ofertą, bez jakiegokolwiek działania lub zgody akcjonariuszy. Spółka  
i Znaczni Akcjonariusze ustalili z Globalnym Koordynatorem, że ani Spółka, ani Znaczni Akcjonariusze nie sprzedadzą 
posiadanych przez nich pozostałych akcji (innych niż wynikających z Opcji Dodatkowego Przydziału, jeśli w ogóle) przez okres 
180 dni od Daty Przydziału. Po upływie tego okresu Spółka i Znaczni Akcjonariusze będą mogli zbyć akcje bez jakichkolwiek 
ograniczeń (w zakresie, w jakim posiadają Akcje w danym czasie). Zbycie znacznej ilości akcji, bez względu na fakt czy przez 
Spółkę, Znacznych Akcjonariuszy czy też innych Akcjonariuszy, lub samo przewidywanie, że taka sprzedaż może mieć miejsce, 
może negatywnie wpłynąć na wartość rynkową Akcji oraz zdolność Spółki do pozyskania kapitału w drodze przyszłego 
podwyższania kapitału. 

Amerykańscy oraz inni, niebędący polskimi rezydentami, posiadacze Akcji mogą nie być w stanie wykonywać praw 
poboru ani uczestniczyć w oferowaniu praw poboru 

Posiadacze Akcji będą dysponować określonymi prawami poboru w określonych emisjach Akcji Spółki, o ile prawa te nie 
przestaną obowiązywać. Prawo papierów wartościowych niektórych jurysdykcji może ograniczać prawo Spółki w zakresie 
dopuszczania akcjonariuszy w takich jurysdykcjach do uczestnictwa w przyszłych emisjach jej Akcji na zasadzie pierwszeństwa. 
Amerykańscy obywatele posiadający Akcje mogą nie być w stanie wykonywać przysługujących im praw poboru ani uczestniczyć 
w oferowaniu praw poboru, zależnie od sytuacji, w razie braku ważnego potwierdzenia rejestracji wymaganego w rozumieniu 
przepisów amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych w odniesieniu do takich praw lub w razie niemożności odstąpienia od 
takiego wymogu rejestracji. Spółka nie planuje wydawania takiego potwierdzenia rejestracji. W przyszłości Emitent może 
sprzedawać Akcje lub inne papiery wartościowe osobom niebędącym posiadaczami Akcji, bez konieczności umożliwiania 
amerykańskim posiadaczom Akcji wykonywania przez nich praw poboru po cenie niższej niż obowiązująca cena akcji 
oferowanych, w związku z czym akcjonariusze amerykańscy mogą doświadczyć znacznego rozwodnienia posiadanych przez nich 
akcji Emitenta. 

Ryzyko związane z opodatkowaniem 

Amerykańscy posiadacze akcji mogą być narażeni na istotne negatywne konsekwencje podatkowe w przypadku 
sklasyfikowania Spółki jako zagranicznej spółki inwestycyjnej osiągającej pasywne dochody 

Spółka może zostać uznana za zagraniczną spółkę inwestycyjną osiągającą pasywne dochody (ZSIOPD) dla celów amerykań-
skiego federalnego podatku dochodowego w dowolnym roku podatkowym, w którym uznając podlegające oprocentowaniu akcje 
Spółki stanowiące 25-procentowe aktywa i dochód jej spółek zależnych za znajdujące się w jej bezpośrednim posiadaniu, albo: 

• co najmniej 75% jej dochodu brutto stanowi „dochód pasywny”, albo 

• co najmniej 50% średniej godziwej wartości rynkowej brutto jej aktywów stanowią aktywa generujące „dochód pasywny” lub 
służą generowaniu dochodu pasywnego. 

Dochód pasywny w tym przypadku oznacza z reguły dywidendę, odsetki, wynagrodzenia, czynsze oraz zyski kapitałowe (ogólne, 
inwestycyjne). Dochód brutto dla celów amerykańskiego federalnego podatku dochodowego obejmuje zasadniczo wpływy brutto  
z odsetek, dywidend, czynszów, wynagrodzeń, usług oraz z innych źródeł, niemniej w zakresie operacji majątkowych – wyłącznie 
zyski. 

W oparciu o szacunki dotyczące jej dochodu brutto i aktywów brutto oraz profil prowadzonej przez nią działalności, Spółka jest 
przekonana, że nie zostanie sklasyfikowana jako ZSIOPD ani teraz ani w najbliższej przyszłości. Jej status w latach kolejnych 
będzie uzależniony od aktywów oraz działalności prowadzonej przez Spółkę, w tym również z wpływów otrzymanych przez Spółkę 
z tytułu przeprowadzenia niniejszej oferty oraz związanego z nią dochodu w tychże latach. Spółka nie ma żadnych powodów aby 
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przypuszczać, że jej aktywa lub prowadzona działalność zmieni się w sposób, który spowoduje sklasyfikowanie jej jako ZSIOPD, 
niemniej testy pod kątem nadania statusu ZSIOPD są faktyczne ze swej natury i zależne od czynników, na które Spółka nie ma 
całkowitego wpływu; ponadto nie można zagwarantować, że Spółka nie zostanie sklasyfikowana jako ZSIOPD w dowolnym roku 
podatkowym. Ponieważ działalność Spółki polega głównie na budowie i sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych, a rynek 
budownictwa mieszkaniowego charakteryzuje cykliczność, powstaje ryzyko, że w przyszłości Spółka może nie być w stanie 
wygenerować odpowiednio wysokiego, innego niż pasywny, dochodu brutto w formie zysków ze sprzedaży zapasów swoich 
nieruchomości w celu uniknięcia statusu ZSIOPD. 

W przypadku uznania Spółki jako ZSIOPD w dowolnym roku podatkowym, amerykańscy posiadacze akcji podlegaliby w danym 
roku oraz w latach kolejnych obowiązkom sprawozdawczości z tytułu posiadania Akcji oraz opodatkowaniu według stawek 
zwykłych, a ponadto oprocentowane z tytułu odroczonego podatku od wypłat i zysków ze zbycia Akcji. 

W przypadku sklasyfikowania Spółki jako ZSIOPD w dowolnym roku podatkowym, amerykańscy posiadacze akcji w danym roku 
podatkowym zostaliby uznani za właścicieli akcji, podlegając obowiązkom sprawozdawczości oraz ewentualnemu niekorzystnemu 
traktowaniu pod względem podatkowym z tytułu posiadania akcji oraz domniemanego otrzymywania wypłat z tytułu ich proporcjo-
nalnego udziału w dowolnej ZSIOPD typu lower-tier posiadanej przez Spółkę (może to być spółka zależna lub spółka celowa). 
Taka pośrednia forma własności może skutkować odpowiedzialnością podatkową bez wcześniejszego otrzymania gotówki,  
a ponadto nie można zagwarantować, że amerykańscy posiadacze akcji będą w stanie uzyskać informacje niezbędne w celu 
określenia oraz spełnienia wymogów podatkowych związanych z domniemanym udziałem w dowolnej ZSIOPD typu lower-tier. 

Spółka nie przewiduje, aby amerykańscy posiadacze akcji mieli możliwość wyboru grupy podatkowej, co mogłoby złagodzić 
negatywne konsekwencje zasad podatkowych stosowanych względem BZSI. 

W celu uzyskania bliższych informacji na temat zasad dotyczących ZSIOPD zobacz Rozdział „Opodatkowanie – zasady opodat-
kowania federalnym podatkiem dochodowym obowiązujące w Stanach Zjednoczonych”. 
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WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW Z EMISJI 

Spółka planuje przeznaczyć wpływy netto z Nowych Akcji na sfinansowanie rozwoju swojej działalności w Polsce i ewentualnie 
innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym na budowę portfela nieruchomości poprzez nabywanie nieruchomości pod 
przyszłe inwestycje oraz spłatę części zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie do 22.800.000 PLN oraz pożyczek 
akcjonariuszy w wysokości do 37.000.000 PLN. W tym zakresie środki nie mogą zostać zainwestowane w inny sposób ani 
przeznaczone na inne ogólne cele Spółki, w tym na spłatę zadłużenia. Koszty i wydatki związane z Ofertą, w tym wynagrodzenia  
i prowizje Menedżerów, szacuje się na poziomie około 7,5%. Dokładna wartość wpływów netto zostanie ogłoszona w formie 
komunikatu prasowego w Dacie Ustalenia Ceny. 

Krótkoterminowo, Spółka planuje wykorzystać wpływy netto z Oferty zgodnie z jej polityką inwestycyjną. Polityka ta zakłada 
dokonywanie inwestycji w ekwiwalenty środków pieniężnych, obligacje rządowe oraz różnego rodzaju papiery dłużne, w tym 
spółek o wysokim ratingu. 

Spółka nie otrzyma jakichkolwiek środków pozyskanych w wyniku sprzedaży Akcji Sprzedawanych przez Akcjonariusza 
Sprzedającego. 

Opłaty i koszty związane z realizacją Oferty obejmują: koszty prawne, księgowe, administracyjne i inne, a także opłaty 
rejestracyjne związane z emisją Akcji, koszty publikacji wymaganych prawem zawiadomień oraz koszty druku Prospektu, jak 
również prowizję płatną Menedżerom. 

Spółka wypłaci Menedżerom prowizję naliczoną od łącznej kwoty przychodów brutto ze sprzedaży nowo wyemitowanych Akcji,  
a Akcjonariusz Sprzedający zapłaci prowizję od kwoty uzyskanej w wyniku sprzedaży Akcji Sprzedawanych. Ponadto Spółka oraz 
Akcjonariusz Sprzedający zobowiązali się pokryć wybrane koszty poniesione przez Menedżerów. 
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DYWIDENDA ORAZ POLITYKA WYPŁATY DYWIDENDY 

Dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2006 r. 

Spółka nie wypłaciła dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 r. 

Polityka wypłaty dywidendy za lata przyszłe 

Obecnie Spółka zamierza zachować ewentualne przyszłe zyski w celu sfinansowania rozwoju swojej działalności. W rezultacie nie 
przewiduje wypłaty jakichkolwiek dywidend w najbliższej przyszłości. Jednakże Spółka nie wyklucza możliwości wypłaty dywiden-
dy w przyszłości w zależności od wyników finansowych, przepływów środków pieniężnych oraz wyników obecnie realizowanych 
projektów Spółki. 

Zarząd, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, określi, jaka część zysków netto za dany rok zostanie przeznaczona na 
kapitał rezerwowy. O tym, w jaki sposób ma zostać wykorzystany pozostały zysk netto oraz o ewentualnej wypłacie dywidendy i jej 
wysokości, zdecyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

Zgodnie z prawem holenderskim, wypłata dywidendy może być dokonana tylko w sytuacji, gdy kapitały własne przekraczają sumę 
objętego i opłaconego kapitału powiększonego o rezerwy wymagane na mocy prawa oraz Statutu. 

W świetle warunków umowy kredytowej zawartej z Bankiem BPH, Spółka nie może wypłacać ani ogłaszać wypłaty dywidendy bez 
zgody Banku BPH lub bez wcześniejszej spłaty zaległej kwoty przyznanej w ramach kredytu. Zobacz „Przegląd sytuacji opera-
cyjnej oraz finansowej – Opis umów kredytowych, których stroną jest Spółka i dostępność tych kredytów”. 
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ZNACZNI AKCJONARIUSZE 

Poniższa tabela prezentuje udziały Znacznych Akcjonariuszy, a także udziały inwestorów w kapitale zakładowym Spółki bezpośre-
dnio przed i bezpośrednio po Ofercie:  

Akcje posiadane przed  
zamknięciem Oferty Akcje posiadane bezpośrednio po Ofercie 

 W przypadku niezrealizowania 
Opcji Dodatkowego Przydziału 

W przypadku zrealizowania 
całej Opcji Dodatkowego 

Przydziału 

Akcjonariusz 

Razem % Razem % Razem % 

ITR Dori B.V.1 158.200.000 79,1 138.200.000 57,6 129.200.000 53,8 

GE Real Estate2 41.800.000 20,9 41.800.000 17,4 41.800.000 17,4 

Inni - - 60.000.000 25,0 69.000.000 28,8 

1U. Dori Engineering Works Corp. Ltd. oraz Israel Theatres Ltd. posiadają po 50% akcji w ITR Dori B.V. U. Dori Engineering Works Corp. Ltd. 
jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie. Spółka ma przeszło 50-letnie doświadczenie w zakresie realizacji 
projektów mieszkaniowych i komercyjnych. Israel Theatres Ltd jest izraelską spółką posiadaną przez inwestorów prywatnych, która prowadzi 
aktywnie działalność, pośrednio i bezpośrednio, w sektorach: nieruchomości oraz rozrywkowym, zarówno w Izraelu, jaki, i w krajach Europy 
Środkowej.  

2GE Real Estate jest jednostką biznesową GE Commercial Finance, która jest oddziałem Spółki General Electric, która jest jednym z najwię-
kszych na świecie inwestorów działających w sektorze nieruchomości. Jej portfel szacuje się na 59 miliardów USD.  

Emitent wyemitował akcje tylko jednej kategorii, z których wszystkie gwarantują równe prawa głosu i żaden z akcjonariuszy 
Emitenta nie dysponuje innymi prawami głosu niż pozostali akcjonariusze, a jedynie większą lub mniejszą liczbą głosów w zależ-
ności od udziału w kapitale zakładowym Emitenta. 

Znaczni Akcjonariusze nie zamierzają składać zapisów na Akcje w ramach Oferty.  
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KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE 

Poniższa tabela podsumowuje stan kapitału własnego oraz poziom zadłużenia Spółki na dzień 31 grudnia 2006 r. (dane połą-
czone) oraz na dzień 30 czerwca 2007 r. (dane skonsolidowane). Część informacji finansowych przedstawionych w poniższej 
tabeli pochodzi z raportów zarządu. Dane zawarte w tabeli powinny być analizowane łącznie ze Sprawozdaniami Finansowymi 
MSSF oraz informacjami zamieszczonymi w Rozdziale „Przegląd sytuacji operacyjnej oraz finansowej” niniejszego Prospektu. 

 Na dzień 31 grudnia 
2006 r.  Na dzień 30 czerwca 

2007 r. 

 w tys. PLN  w tys. PLN 

Zobowiązania:    

Zadłużenie krótkoterminowe:    

Poręczone i zabezpieczone(1)  10.085  10.085 

Nieporęczone i niezabezpieczone 67.879  116.387 

Zadłużenie krótkoterminowe ogółem 77.964  126.472 
    

Zadłużenie długoterminowe po pomniejszeniu o część krótkoterminową    

Poręczone i zabezpieczone(1) 22.988  33.962 

Nieporęczone i niezabezpieczone 79.832  80.805 

Zadłużenie długoterminowe ogółem 102.820  114.767 
    

Wniesiony kapitał:    

Kapitał wniesiony przez właścicieli 106.036  – 

Kapitał zakładowy  –  172 

Pozostałe kapitały rezerwowe –  92.104 

Zysk za dany okres przypadający na akcjonariuszy Spółki –  (226) 

Kapitał własny ogółem –  92.050 

Udziały mniejszości  18.711  18.745 

Kapitalizacja i zadłużenie ogółem  305.531  352.034 

(1)Dotyczy umów kredytowych i umów pożyczek, w ramach których ustanowiono zabezpieczenie w postaci hipoteki na wybranych nieruchomo-
ściach posiadanych przez Spółkę. Kredyty i pożyczki te zostały opisane w Rozdziale „Przegląd sytuacji operacyjnej oraz finansowej – płynność  
i środki kapitałowe”. 

Na dzień 31 grudnia 
2006 r.  Na dzień 30 czerwca 

2007 r.  

w tys. PLN  w tys. PLN 

Zadłużenie finansowe netto    

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  39.120  14.757 

Płynność  39.120  14.757 

    

Kredyty w rachunkach bieżących  10.085  10.085 

Krótkoterminowe zadłużenie finansowe 10.085  10.085 

    

Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (29.035)  (4.672) 

    

Długoterminowe pożyczki od jednostek powiązanych  71.069  72.703 

Długoterminowe kredyty bankowe 22.988  33.962 

Długoterminowe zadłużenie finansowe  94.057  106.665 

    

Zadłużenie finansowe netto 65.022  101.993 

Od dnia 30 czerwca 2007 r. nie nastąpiła żadna istotna zmiana w kapitalizacji i zadłużeniu Spółki i Grupy. 
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WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE 

W poniższych tabelach przedstawiono wybrane połączone dane finansowe i operacyjne Ronson Europe N.V. za rok obrotowy 
zakończony 31 grudnia 2006 r. oraz wybrane skonsolidowane dane finansowe i operacyjne Spółki dla sześciomiesięcznych 
okresów zakończonych odpowiednio 30 czerwca 2006 r. i 2007 r.  

Przedstawione wybrane dane finansowe zaczerpnięte zostały, bez dokonania istotnych zmian, z Łącznych Sprawozdań Finanso-
wych Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 r. i powinny być analizowane łącznie z i poprzez odniesienia do tych 
sprawozdań oraz związanych z nimi informacji dodatkowych zawartych w innym rozdziale niniejszego Prospektu. Wybrane 
śródroczne dane finansowe zaczerpnięte zostały ze Śródrocznych Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych Spółki za okresy 
6 miesięcy zakończone odpowiednio 30 czerwca 2006 r. i 2007 r. i powinny być analizowane łącznie z i poprzez odniesienia do 
tych sprawozdań oraz związanych z nimi informacji dodatkowych zawartych w innym rozdziale niniejszego Prospektu oraz do 
informacji zawartych w Rozdziale „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej”. Wspomniane powyżej sprawozdania finansowe 
sporządzone zostały zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską 
i obowiązującymi w poszczególnych okresach sprawozdawczych. Łączne Sprawozdania Finansowe Spółki za rok obrotowy 
zakończony 31 grudnia 2006 r. zbadane zostały przez KPMG Accountants N.V., Holandia. Raport z tego badania przedstawiono 
w dalszej części niniejszego Prospektu. Raport z przeglądu niezbadanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 
sześciomiesięczne okresy sprawozdawcze zakończone odpowiednio 30 czerwca 2006 r. i 2007 r. przedstawiono w dalszej części 
niniejszego Prospektu. Więcej informacji na ten temat zamieszczono w Rozdziałach: „Prezentacja danych finansowych oraz 
innych informacji” oraz „Niezależni Biegli Rewidenci”. 

Ze względu na zmianę struktury właścicielskiej, która miała miejsce w styczniu 2006 r., oraz zgodnie z zasadami rachunkowości 
nie jest możliwe przedstawienie porównywalnych połączonych sprawozdań finansowych za jakikolwiek okres poprzedzający rok 
obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 r. Spółka Ronson Europe N.V. została utworzona w czerwcu 2007 r., w związku z czym 
sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 r. stanowi połączone sprawozdanie finansowe Grupy.  
Z przyczyn omówionych powyżej sprawozdania finansowe Grupy za lata obrotowe zakończone odpowiednio 31 grudnia 2005  
i 2004 r. nie zostały przedstawione. W oparciu o zapisy Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr EC 211/2007, Ronson stwierdził, 
że jest spółką o złożonej historii finansowej, w związku z czym niemożliwe jest, aby jej historyczne informacje finansowe 
odzwierciedlały całość działalności biznesowej Spółki. W celu przedstawienia wymaganych historycznych informacji finansowych, 
wykorzystano połączone sprawozdania finansowe podmiotów zależnych, których działalność została przejęta przez spółkę 
Ronson po jej utworzeniu. Spółki te na początku 2006 r. kontrolowane były przez ITR Dori B.V. Ze względu na fakt, że przed 
rokiem 2006 spółki te nie były kontrolowane przez te same podmioty, nie jest łatwo sporządzić porównywalne połączone 
sprawozdania finansowe dla lat obrotowych zakończonych odpowiednio 31 grudnia 2005 r. i 2004 r. zgodnie z MSSF. Ponadto,  
w odniesieniu do możliwych do zidentyfikowania aktywów i pasywów jednostek nabytych przez ITR Dori B.V. w 2006 r., została 
zastosowana zasada wyceny do wartości godziwej. Ta nowa zasada rachunkowości odnosząca się do znaczącej części 
połączonego przedsiębiorstwa sprawia, że sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 oraz za kolejne lata nie byłoby 
porównywalne w stosunku do jakichkolwiek połączonych sprawozdań finansowych odnoszących się do poprzednich okresów 
sprawozdawczych.  

 Rok zakończony  
31 grudnia  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 

 2006 r.  2006 r.  2007 r. 

 (w tys. PLN, z wyjątkiem kwot przypadających na akcję i liczby akcji) 

Dane z Rachunku Zysków i Strat:   

Przychody ................................................................................................ 56.176  21.711  12.667 

Koszt własny sprzedaży ............................................................................ (32.609)  (11.856)  (8.817) 

Zysk brutto ze sprzedaży........................................................................ 23.567  9.855  3.850 

Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych ........................ 21.754  6.954  – 

Koszty administracyjne.............................................................................. (6.641)  (3.802)  (4.291) 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej.............................................. 38.680  13.007  (441) 

Przychody finansowe ................................................................................ 1.424  790  728 

Koszty finansowe ...................................................................................... (1.284)  (888)  (730) 

Koszty finansowe netto .......................................................................... 140  (98)  (2) 

Zysk/(strata) brutto przed opodatkowaniem ......................................... 38.820  12.909  (443) 

Zyski/(koszty) z tytułu podatku dochodowego ........................................... (6.902)  (2.523)  251 

Zysk/(strata) za okres.............................................................................. 31.918  10.386  (192) 
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 Na dzień  
31 grudnia  Na dzień 30 czerwca 

 2006 r.  2006 r.  2007 r. 

 (w tys. PLN, z wyjątkiem kwot przypadających na akcję i liczby akcji) 

Dane z Bilansu:    

Aktywa    

Rzeczowe aktywa trwałe............................................................................ 315  199  722 

Wartości niematerialne i prawne ................................................................ 169  159  74 

Nieruchomości inwestycyjne ...................................................................... 44.300  29.500  44.300 

Należności długoterminowe z tytułu leasingu finansowego........................ 729  783  667 

Kredyty i pożyczki udzielone podmiotom powiązanym............................... 13.533  –  – 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego................................. 2.750  1.922  3.657 

Razem aktywa trwałe ............................................................................... 61.796  32.563  49.420 

Zapasy w postaci lokali mieszkalnych........................................................ 182.920  104.913  247.731 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności ................... 21.695  14.259  40.126 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ............................................................. 39.120  39.277  14.757 

Razem aktywa obrotowe ......................................................................... 243.735  158.449  302.614 

Razem aktywa .......................................................................................... 305.531  191.012  352.034 

Kapitał własny    

Kapitał własny netto ................................................................................... 106.036  15.742  – 

Kapitał podstawowy ................................................................................... –  –  172 

Inne kapitały rezerwowe............................................................................. –  –  92.104 

Zysk/(strata) za dany okres przypadający na akcjonariuszy Spółki............ –  –  (226) 

Razem kapitał własny     

przypadający na akcjonariuszy Spółki................................................... –  –  92.050 

Kapitały mniejszości................................................................................ 18.711  –  18.745 

Razem kapitał własny .............................................................................. 124.747  15.742  110.795 

Zobowiązania    

Kredyty i pożyczki ...................................................................................... 94.057  111.383  106.665 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego .............................. 8.763  7.497  8.102 

Razem zobowiązania długoterminowe ................................................... 102.820  118.880  114.767 

Kredyty i pożyczki ...................................................................................... 10.085  998  10.085 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania .......... 13.392  9.966  22.003 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego............................................ 2.832  619  922 

Rezerwy ..................................................................................................... 501  501  501 

Przychody przyszłych okresów .................................................................. 51.154  44.306  92.961 

Razem zobowiązania krótkoterminowe.................................................. 77.964  56.390  126.472 

Razem zobowiązania ............................................................................... 180.784  175.270  241.239 

Razem kapitał własny i zobowiązania .................................................... 305.531  191.012  352.034 
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 Rok zakończony  
31 grudnia  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 

 2006 r.  2006 r.  2007 r. 

 (w tys. PLN, z wyjątkiem kwot przypadających na akcję i liczby akcji) 

Dane z Rachunku Przepływów Pieniężnych:    

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ............................... (81.334)  (14.909)  (35.394) 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej............................. (296)  (111)  (141) 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej................................ 108.993  42.540  11.172 

Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów ..................... 27.363  27.520  (24.363) 
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PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ ORAZ FINANSOWEJ 

Omówienie i analiza przedstawione poniżej w przeważającej części odnoszą się do historycznej sytuacji operacyjnej i finansowej 
Spółki i jako takie powinny być analizowane łącznie z historycznymi sprawozdaniami finansowymi, wraz z notami i informacjami 
dodatkowymi, przedstawionymi w innych rozdziałach Prospektu. Poniższy przegląd i analiza zawierają stwierdzenia dotyczące 
przyszłości, a zatem zawierają w sobie element niepewności i ryzyka. Rzeczywiste wyniki Spółki mogą różnić się od przedstawio-
nych w Prospekcie przewidywanych wyników na skutek zaistnienia szeregu czynników, włącznie z tymi omówionymi w Rozdziale 
„Czynniki ryzyka” oraz innych rozdziałach Prospektu.  

Ze względu na zmianę struktury właścicielskiej, która miała miejsce w styczniu 2006 r., oraz zgodnie z zasadami rachunkowości 
nie jest możliwe przedstawienie porównywalnych połączonych sprawozdań finansowych za jakikolwiek okres poprzedzający rok 
obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 r. Spółka Ronson Europe N.V. została utworzona w czerwcu 2007 r., w związku z czym 
sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 r. stanowi połączone sprawozdanie finansowe Grupy.  
Z przyczyn omówionych powyżej sprawozdania finansowe Grupy za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2005 r. i 2004 r. nie 
zostały przedstawione. W oparciu o zapisy Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr EC 211/2007, Ronson stwierdził, że jest 
spółką o złożonej historii finansowej, w związku z czym jej historyczne informacje finansowe nie odzwierciedlają całości 
działalności biznesowej Spółki. W celu przedstawienia wymaganych historycznych informacji finansowych wykorzystano 
połączone sprawozdania finansowe spółek celowych, których działalność została przejęta przez spółkę Ronson po jej utworzeniu. 
Spółki te, na początku 2006 r., kontrolowane były przez ITR Dori B.V. Ze względu na fakt, że przed rokiem 2006, spółki te nie 
podlegały kontroli ze strony tych samych podmiotów, zgodnie z MSSF, nie jest możliwe sporządzenie porównywalnych 
połączonych sprawozdań finansowych dla lat obrotowych zakończonych 31 grudnia 2005 r. i 2004 r. Co więcej, w odniesieniu do 
możliwych do zidentyfikowania aktywów i pasywów jednostek nabytych przez ITR Dori B.V. w 2006 r., została zastosowana 
zasada wyceny do wartości godziwej. Ta nowa zasada rachunkowości odnosząca się do znaczącej części połączonego 
przedsiębiorstwa sprawia, że połączone sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 nie byłoby porównywalne w stosunku do 
jakichkolwiek połączonych sprawozdań finansowych odnoszących się do poprzednich okresów sprawozdawczych, a zatem 
występowałby brak porównywalności pomiędzy połączonym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2006 a jakimikolwiek 
połączonymi sprawozdaniami finansowymi za poprzednie okresy sprawozdawcze.  

W celu zaprezentowania informacji odnoszących się do lat obrotowych zakończonych 31 grudnia 2005 r. i 2004 r. Spółka 
przygotowała ograniczony zestaw danych pro forma zawierający wybrane historyczne dane finansowe Grupy. Dane te nie zostały 
poddane badaniu przez biegłego rewidenta i nie odzwierciedlają faktycznej sytuacji finansowej i operacyjnej Grupy w poszcze-
gólnych okresach sprawozdawczych. Wybrane, niezbadane dane pro forma połączonych jednostek za rok obrotowy zakończony 
31 grudnia 2005 r. i 2004 r. przedstawione są wyłącznie w celach poglądowych i dla zaprezentowania pewnych tendencji 
występujących w działalności Grupy. Inwestorzy powinni jednak mieć na uwadze fakt, że dane pro forma nie są porównywalne  
z Łącznymi Sprawozdaniami Finansowymi Ronson Europe N.V. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 r.  

Informacje ogólne 

Ronson jest doświadczoną, dynamicznie rozwijającą się spółką deweloperską realizującą projekty mieszkaniowe. Spółka szybko 
rozszerza geograficzny zasięg swego działania na większe miasta Polski. Bazując na posiadanych prawach do atrakcyjnych 
terenów, Ronson ma szanse stać się wiodącym w Polsce deweloperem w obszarze budownictwa mieszkaniowego. 

Do chwili obecnej Grupa zakończyła pięć inwestycji, sprzedając 771 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 60.689 m2. Na 
dzień niniejszego Prospektu Grupa była w trakcie realizacji czterech nowych projektów obejmujących 544 mieszkania o łącznej 
powierzchni około 39.400 m2, z których 319 zostanie ukończonych przed końcem 2007 roku. Ponadto Grupa jest w trakcie 
przygotowań do 19 inwestycji obejmujących 4.735 obiektów mieszkalnych, zlokalizowanych w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu  
i Szczecinie. Grupa podpisała również pięć wstępnych umów nabycia nieruchomości gruntowych w Poznaniu, Wrocławiu  
i Szczecinie. 

W 2006 r. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 31.918 tysięcy PLN, podczas gdy strata netto Grupy za pierwszych  
6 miesięcy 2007 r. wyniosła 192 tysiące PLN. Według zasad rachunkowości przyjętych przez Spółkę zysk netto za rok 
zakończony 31 grudnia 2006 r. oraz za pierwszych sześć miesięcy roku 2007 nie odzwierciedla przychodów ze sprzedaży ani 
kosztów związanych z budową lokali mieszkalnych, które nie zostały jeszcze przekazane kupującym. Zaliczki otrzymane  
w związku z przedsprzedażą lokali mieszkalnych wykorzystywane są jako przychody przyszłych okresów, gdyż nie spełniają 
warunków ujęcia ich jako przychody danego okresu. Wartość zapasów dotycząca lokali sprzedanych jest ujmowana w rachunku 
zysków i strat jako koszt własny sprzedaży w tym samym okresie, co przychody z tego tytułu. W efekcie, wyniki za okresy 
śródroczne nie są wskaźnikiem dla wyników spodziewanych za pełny rok. 

Od 30 czerwca 2007 r. do chwili obecnej nie wystąpiły żadne istotne zmiany w sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki i Grupy.  

Historia Spółki i przekształcenia własnościowe  

Grupa utworzona została w 2000 roku przez grupę inwestorów mających na celu prowadzenie działalności deweloperskiej, 
głównie na terenie Polski. W tym czasie Israel Theatres Ltd. oraz U. Dori Engineering Works Corp Ltd. utworzyły holenderską 
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spółkę holdingowa o nazwie ITR Dori B.V., która objęła 50% udziałów w Grupie Ronson. Oba podmioty – Israel Theatres Ltd.  
i U. Dori Engineering Works Corp Ltd. – posiadały po 50% udziałów w spółce ITR Dori B.V. W ramach Grupy Ronson tworzone 
były osobne spółki z siedzibą w Polsce, przeznaczone do realizacji poszczególnych projektów. Każda z tych spółek celowych,  
w których ITR Dori B.V. posiadał bezpośrednio 50% udziałów, była właścicielem wszystkich aktywów i pasywów związanych  
z realizowanym projektem. Pozostałe 50% udziałów w spółkach celowych znajdowało się w posiadaniu podmiotów 
niepowiązanych, a zatem spółki celowe w grupie Ronson nie posiadały udziałowca większościowego. Poniższy schemat 
przedstawia strukturę właścicielską Grupy na dzień 31 grudnia 2005 r.  

ITR DORI B.V. 

U. Dori Engineering
Works Corp. Ltd

Israel Theatre Ltd 
Spółki irlandzkie

50%

50% 50%

Spółki celowe Ronson

50%

 

W dniu 19 stycznia 2006 r. spółka ITR Dori B.V. odkupiła od innych udziałowców pozostałe 50% udziałów w każdej z polskich 
spółek celowych Grupy Ronson, stając się ich jedynym właścicielem. Poniższy schemat przedstawia strukturę właścicielską Grupy 
po uwzględnieniu opisanej powyżej transakcji odkupienia udziałów. 

ITR DORI B.V. 

U. Dori Engineering
Works Corp. Ltd

Israel Theatre Ltd 

50% 50%

Spółki celowe Ronson

100%

 

W listopadzie 2006 r. Grupa Ronson zyskała nowego inwestora – GE Real Estate, oddział odpowiedzialny za sektor 
nieruchomości w ramach Spółki General Electric, który za pośrednictwem w pełni kontrolowanej przez siebie spółki zależnej Gator 
Investment Sp. z o.o. objął, w zamian za gotówkę, 20,9% udziałów w kilku polskich spółkach celowych realizujących projekty 
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budownictwa mieszkaniowego. Trzy spółki należące do Grupy Ronson zostały wyłączone z inwestycji GE Real Estate. W rezul-
tacie struktura właścicielska Grupy przedstawiała się następująco: 

Gator Investment 
Sp. z o.o.

100%

ITR DORI B.V. 

Brighton Tec Sp . z o.o. 

R. Development 
Residential Sp . z o.o. 

R. Development Sp . z o.o. 

U. Dori Engineering
Works Corp. Ltd

Israel Theatre Ltd GE Real Estate
Poland Sp . z o.o.

79.1% 20.9%

100 %

100 %

100 %

50% 50%

Spółki celowe w formie 
spółek z o .o.

 

W ramach przygotowań do niniejszej pierwszej oferty publicznej w dniu 18 czerwca 2007 r. powstała spółka Ronson Europe N.V., 
pełniąca rolę Emitenta i będąca w 100% własnością ITR Dori B.V. W dniu 30 czerwca 2007 r. ITR Dori B.V. przekazał Emitentowi, 
w postaci wkładu niepieniężnego, swoje udziały i prawa do udziałów w 36 polskich spółkach celowych. W ramach tej operacji 
ITR Dori B.V. dokonał również transferu wierzytelności o wartości 13.533 tysięcy PLN (część kapitałowa), wynikającego  
z umowy pożyczki zawartej pomiędzy ITR Dori B.V. i Ronson Development Residential Sp. z o.o. a jedną ze spółek, której akcje 
zostały przekazane na rzecz Spółki.  

W dniu 26 lipca 2007 roku nowo powstała spółka z grupy Ronson – R.D. Sp. z o.o. Landscape Sp.k. – zawarła wstępną umowę 
nabycia od ITR Dori B.V. aktywów spółki Brighton Tec Sp. z o.o. Głównym składnikiem majątku spółki Brighton Tec jest nierucho-
mość gruntowa znajdująca się w dzielnicy Mokotów, w Warszawie. Brighton Tec wystąpił o decyzję o warunkach zabudowy dla 
obiektu o przeznaczeniu mieszkaniowym, w odróżnieniu od obiektu handlowego rozważanego pierwotnie. 27 września 2007 r. 
dokonano sprzedaży aktywów za kwotę 11.500.000 EUR, w gotówce, według wyceny do wartości godziwej. Po sfinalizowaniu  
ww. sprzedaży cała działalność Grupy Ronson przed reorganizacją została przeniesiona do Ronson Europe N.V. 

27 września 2007 r. GE Real Estate CE Residential B.V., holenderska spółka zależna spółki General Electric Real Estate Equities, 
Inc. w zamian za 20,9% akcji w spółce Ronson Europe N.V., przekazała na rzecz Ronson Europe N.V. swe udziały we wszystkich 
polskich spółkach celowych grupy Ronson. W rezultacie 79,1% akcji w kapitale zakładowym Ronson Europe N.V. należy do ITR 
Dori B.V., a właścicielem pozostałych 20,9% akcji jest spółka GE Real Estate CE Residential B.V. 
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Obecna struktura organizacyjna Spółki przedstawia się następująco: 

ITR Dori B.V. GE Real Estate CE Residential B .V.

Ronson Europe N .V.

R.D. Construction Sp . z o.o. 
(Spółka holdingowa )

R. Development Sp . z o.o. 
(Komplementariusz )R.D. Management Sp . z o.o.

79.1% 20.9%

100 %

100 %

100%

100%

99% 1%Spółki celowe w formie 
spółek komandytowych

Spółki celowe w formie 
spółek z o .o.

 

Czynniki mające wpływ na wyniki działalności operacyjnej Emitenta 

Istnieje szereg czynników, włącznie z tymi opisanymi poniżej, które miały w przeszłości i będą miały w przyszłości wpływ na wyniki 
finansowe osiągane przez Emitenta: 

Warunki makroekonomiczne 

Wszystkie obecne i planowane projekty Spółki realizowane są na terytorium Polski. W związku z powyższym koniunktura gospo-
darcza w Polsce, jak również ryzyka specyficzne dla tego kraju mają wpływ na wyniki działalności Emitenta. Więcej informacji na 
temat sytuacji gospodarczej w Polsce przedstawiono w Rozdziale „Analiza sektora – środowisko makroekonomiczne”.  

Ponadto, ze względu na fakt, że Spółka prowadzi działalność na terenie największych polskich aglomeracji miejskich, na wyniki 
osiągane przez Spółkę ma również wpływ ogólny stan rynku nieruchomości mieszkaniowych na tych obszarach. Więcej informacji 
na temat sytuacji na rynkach mieszkaniowych głównych polskich aglomeracji miejskich przedstawiono w Rozdziale „Analiza 
sektora – polski rynek nieruchomości mieszkaniowych”. 

Czynniki mające wpływ na poziom generowanych przychodów 

Głównym źródłem przychodów Spółki jest sprzedaż lokali mieszkalnych. Przychody z tego tytułu uznawane są w momencie 
przeniesienia istotnej części ryzyk i korzyści związanych z danym lokalem na nabywcę, co następuje po podpisaniu przez niego 
protokołu odbioru technicznego mieszkania i przekazaniu mu kluczy do lokalu. Pozostałe przychody pochodzą przede wszystkim  
z wynajmu powierzchni biurowej oraz miejsc parkingowych.  
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W poniższej tabeli przedstawiono przychody Spółki wypracowane we wskazanych okresach, w podziale na poszczególne 
projekty:  

 Pro forma  Dane rzeczywiste 

 Rok obrotowy zakończony  
31 grudnia 

Rok obrotowy 
zakończony 
31 grudnia 

 6 miesięcy zakończonych  
30 czerwca 

 2004  2005  2006  2006  2007 

    (niezbadane) 

 (tys. 
PLN) %  (tys. 

PLN) %  (tys. 
PLN) %  (tys. 

PLN) %  (tys. 
PLN) % 

Słoneczny Skwer ............................................ 39.496 97,4  14.801 17,8  1.447 2,6  1.447 6,7  519 4,1 

Lazurowa Dolina ............................................. – –  13.498 16,2  36.764 65,4  18.792 86,6  – – 

Twój Biały Dom ............................................... – –  22.365 26,9  3 0,0  3 0,0  – – 

Pegaz I............................................................ – –  31.390 37,7  1.755 3,1  730 3,3  – – 

Pegaz II........................................................... – –  – –  15.160 27,0  – –  11.487 90,7 

Pozostałe ........................................................ 1.054 2,6  1.206 1,4  1.047 1,9  739 3,4  661 5,2 

Razem przychody 40.550 100,0  83.260 100,0  56.176 100,0  21.711 100,00  12.667 100,00 

Czynniki mające wpływ na poziom kosztów operacyjnych 

Na koszty operacyjne Spółki składają się głównie koszty sprzedaży związane z nabyciem gruntów pod projekty, koszty budowy 
oraz inne koszty i wydatki ponoszone w związku z realizowanymi projektami.  

W poniższej tabeli przedstawiono główne pozycje kosztów operacyjnych poniesionych przez Spółkę we wskazanych okresach. 

 Pro forma  Dane rzeczywiste 

 Rok obrotowy zakończony  
31 grudnia 

Rok obrotowy 
zakończony  
31 grudnia 

 6 miesięcy zakończonych  
30 czerwca 

 2004  2005  2006  2006  2007 

    (niezbadane) 

 (tys. 
PLN) %  (tys. 

PLN) %  (tys. 
PLN) %  (tys. 

PLN) %  (tys. 
PLN) % 

Słoneczny Skwer ............................................ (22.580) 100,0  (8.216) 16,4  (1.126) 3,5  (988) 8,3  (360) 4,1 

Lazurowa Dolina ............................................. – –  (8.288) 16,5  (19.410) 59,6  (10.424) 87,9  – – 

Twój Biały Dom ............................................... – –  (12.176) 24,3  (111) 0,3  (97) 0,8  – – 

Pegaz I............................................................ – –  (21.495) 42,8  (1.107) 3,4  (347) 3,0  – – 

Pegaz II........................................................... – –  – –  (10.821) 33,2  – –  (8.257) 93,7 

Pozostałe ........................................................ – –  – –  (34) –  – –  (200) 2,2 

Razem koszty (22.580) 100,0  (50.175) 100,0  (32.609) 100,0  (11.856) 100,0  (8.817) 100,0 

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006 r., Spółka oddała do użytku 184 mieszkania, realizując na każdym z nich zysk 
brutto na poziomie około 128.000 PLN. 

Aktualnie powstające nieruchomości mieszkaniowe 

Spółka dokonuje kapitalizacji większości kosztów bezpośrednio związanych z nabywaniem i budową aktualnie powstających 
nieruchomości w formie zapasów. Wartość zapasów wyceniana jest według cen nabycia nie wyższych od ich cen sprzedaży 
netto. Koszty budowy inwestycji obejmują: nabycie gruntu, koszty płatne na rzecz podwykonawców z tytułu budowy lokali 
mieszkalnych, koszty planowania i projektów oraz inne koszty związane z budową inwestycji. Cena sprzedaży netto to 
szacunkowa cena sprzedaży w toku zwykłej działalności, pomniejszona o szacunkowe koszty realizacji inwestycji i sprzedaży. 
Zapasy Spółki wzrosły o 16,91% z 62.346 tysięcy PLN za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. do 72.887 tysięcy PLN za rok 
zakończony 31 grudnia 2005 r., o 150,96% z 72.887 tysięcy PLN za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. do 182.920 tysięcy PLN 
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za rok zakończony 31 grudnia 2006 r. oraz o 136,13% z 104.913 tysięcy PLN za okres zakończony 30 czerwca 2006 r. do 
247.731 tysięcy PLN za okres zakończony 30 czerwca 2007 r. Po sprzedaniu lokali mieszkalnych koszty związane z ich budową 
zostaną uznane przez Spółkę w jej rachunku wyników. 

Wartość zapasów dotycząca lokali sprzedanych jest ujmowana w rachunku zysków i strat jako koszt własny sprzedaży w tym 
samym okresie, co przychody z tego tytułu. Przychody przyszłych okresów Spółki uległy zmniejszeniu o 37,73% z 32.751 tysięcy 
PLN za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. do 20.394 tysięcy PLN za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. oraz wzrosły o 150,83% 
z 20.394 tysięcy PLN za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. do 51.154 tysięcy PLN za rok zakończony 31 grudnia 2006 r. i wzrosły 
o 109,82% z 44.306 tysięcy PLN za okres zakończony 30 czerwca 2006 r. do 92.961 tysięcy PLN za okres zakończony 30 czer-
wca 2007 r. Zgodnie z zasadami uznawania przychodów przyjętymi przez Spółkę, przychody przyszłych okresów związane  
z przedsprzedażą lokali mieszkalnych zostaną uznane po dokonaniu ich przeniesienia tytułu własności na nabywców. 

Tendencje 

Więcej informacji o wewnętrznych uwarunkowaniach mogących mieć wpływ na wyniki osiągane przez Spółkę, przynajmniej  
w bieżącym okresie sprawozdawczym, przedstawiono w Rozdziale „Opis działalności Spółki”, natomiast Rozdział „Analiza 
sektora” zawiera omówienie tendencji i trendów właściwych dla sektora, w którym działa Spółka i które również mogą mieć wpływ 
na osiągane przez nią wyniki.  

Od 30 czerwca 2007 r. do chwili obecnej nie nastąpiła żadna istotna zmiana w sytuacji handlowej i finansowej Spółki oraz Grupy. 

Analiza porównawcza historycznych danych finansowych 

Okresy 6-miesięczne zakończone odpowiednio 30 czerwca 2007 r. i 30 czerwca 2006 r. 

Przychody. Wartość przychodów spadła o 41,7%, z poziomu 21.711 tys. PLN wypracowanych w okresie sześciu miesięcy 
zakończonych 30 czerwca 2006 r. do 12.667 tys. PLN w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2007 r. Wynikało to 
przede wszystkim z mniejszej liczby obiektów mieszkalnych oddanych do użytku w tym okresie.  

Koszt własny sprzedaży. Koszt własny sprzedaży obniżył się o 25,6%, z poziomu 11.856 tys. PLN w okresie sześciu miesięcy 
zakończonym 30 czerwca 2006 r. do 8.817 tys. PLN w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2007 r. Spadek ten 
wynikał z mniejszej liczby oddanych do użytku lokali mieszkalnych.  

Zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych. Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych za okres 
sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2006 zmniejszyła się o 6.945 tys. PLN do zera za okres zakończony 30 czerwca 2007. 
Spadek ten wynika z braku zmiany wartości godziwej należących do Spółki nieruchomości inwestycyjnych w okresie sześciu 
miesięcy zakończonym 30 czerwca 2007 w porównaniu ze wzrostem wartości ww. nieruchomości inwestycyjnych w okresie 
sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2006.  

Koszty administracyjne. Koszty administracyjne uległy zwiększeniu o 12,9% z poziomu 3.802 tys. PLN w okresie sześciu 
miesięcy zakończonych 30 czerwca 2006 r. do 4.291 tys. PLN w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2007 r. 
Wzrost ten wynikał głównie ze wzrostu kosztów pracowniczych, które wzrosły o 61,8%, z poziomu 838 tys. PLN za okres sześciu 
miesięcy zakończonych 30 czerwca 2006 r. do 1.356 tys. PLN za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2007.  

Zysk/(strata) operacyjna. W konsekwencji wypracowany przez Spółkę wynik operacyjny zmniejszył się z poziomu 13.352 tys. 
PLN z poziomu 12.909 tys. PLN za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2006 r., generując stratę w wysokości 443 tys. 
PLN za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2007 r. 

Zysk/(strata) z tytułu podatku dochodowego. Wysokość podatku dochodowego obniżyła się z poziomu kosztu wynoszącego 
2.523 tys. PLN za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2006 r. i osiągnęła poziom 251 tys. PLN przychodu za okres 
sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2007 r. Relacja obciążeń z tytułu podatku dochodowego do zysku przed 
opodatkowaniem wyniosła 20% za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2006 r. oraz 57% za okres sześciu miesięcy 
zakończony 30 czerwca 2007 r. 

Zysk/(strata) netto. Na skutek czynników opisanych powyżej, Spółka zanotowała stratę netto w wysokości 192 tys. PLN za okres 
sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2007 r. w porównaniu do zysku netto wynoszącego 10.386 tys. PLN za okres sześciu 
miesięcy zakończony 30 czerwca 2006 r. 

Lata obrotowe zakończone odpowiednio 31 grudnia 2006 r. i 31 grudnia 2005 r. (pro forma) 

Przychody. Wartość przychodów spadła o 32,5%, z poziomu 83.260 tys. PLN wypracowanych w roku obrotowym zakończonym 
31 grudnia 2005 r. do 56.176 tys. PLN w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006 r. Wynikało to przede wszystkim  
z mniejszej liczby obiektów mieszkalnych oddanych do użytku w roku 2006.  
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Koszt własny sprzedaży. Koszt własny sprzedaży obniżył się o 35%, z poziomu 50.175 tys. PLN w roku obrotowym 
zakończonym 31 grudnia 2005 r. do 32.609 tys. PLN w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006 r. Spadek ten wynikał  
z mniejszej liczby oddanych do użytku lokali mieszkalnych.  

Zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych. Zysk wynikający ze zmiany wartości godziwej nieruchomości 
inwestycyjnych zwiększył się o 331,1%, z poziomu 5.046 tys. PLN w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2005 r. do 21.754 
tys. PLN w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006 r. Zmiana ta jest konsekwencją wzrostu wartości należącej do Spółki 
nieruchomości inwestycyjnej zlokalizowanej w dzielnicy Mokotów w Warszawie.  

Koszty administracyjne. Koszty administracyjne uległy zwiększeniu o 5,5% z poziomu 6.293 tys. PLN w roku obrotowym 
zakończonym 31 grudnia 2005 r. do 6.641 tys. PLN w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006 r. Wzrost ten był wynikiem 
rozpoczęcia nowych inwestycji oraz otwarcia kolejnych biur sprzedaży.  

Zysk operacyjny. W konsekwencji wypracowany przez Spółkę zysk operacyjny zwiększył się o 21,5% z poziomu 31.838 tys. PLN 
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2005 r. do 38.680 tys. PLN w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006 r.  

Podatek dochodowy. Wysokość podatku dochodowego wzrosła z poziomu 6.405 tys. PLN w roku obrotowym zakończonym  
31 grudnia 2005 r. do 6.902 tys. PLN w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006 r. Relacja obciążeń z tytułu podatku 
dochodowego do zysku przed opodatkowaniem wyniosła 21,4% oraz 17,8% odpowiednio w latach 2005 i 2006.  

Zysk netto. Na skutek czynników opisanych powyżej Spółka zanotowała wzrost zysku netto o 35,4%, z poziomu 23.566 tys. PLN 
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2005 r. do 31.918 tys. PLN w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006 r.  

Lata obrotowe zakończone odpowiednio 31 grudnia 2005 r. (pro forma) i 31 grudnia 2004 r. (pro forma) 

Przychody. Wartość przychodów wzrosła o 105,3%, z poziomu 40.550 tys. PLN wypracowanych w roku obrotowym 
zakończonym 31 grudnia 2004 r. do 83.260 tys. PLN w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2005 r. Wynikało to przede 
wszystkim z większej liczby mieszkań oddanych do użytku w roku 2005.  

Koszt własny sprzedaży. Koszt własny sprzedaży wzrósł o 122,2% z poziomu 22.580 tys. PLN w roku obrotowym zakończonym 
31 grudnia 2004 r. do 50.175 tys. PLN w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2005 r. Wzrost ten wynikał ze zwiększonej 
liczby oddanych do użytku lokali mieszkalnych.  

Zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych. Zysk wynikający ze zmiany wartości godziwej nieruchomości 
inwestycyjnych zwiększył się o 101,8% z poziomu 2.500 tys. PLN w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2004 r. do 5.046 
tys. PLN w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2005 r. Zmiana ta wynikała ze wzrostu wartości należących do Spółki 
nieruchomości inwestycyjnych.  

Koszty administracyjne. Koszty administracyjne uległy zwiększeniu o 1,2% z 6.217 tys. PLN w roku obrotowym zakończonym  
31 grudnia 2004 r. do 6.293 tys. PLN w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2005 r. Wynikało to przede wszystkim ze 
wzrostu wynagrodzeń i innych kosztów, częściowo tylko zrekompensowanego zmniejszeniem wydatków z tytułu usług obcych.  

Zysk operacyjny. W konsekwencji opisanych powyżej czynników, wypracowany przez Spółkę zysk operacyjny zwiększył się  
o 123,4% z poziomu 14.253 tys. PLN w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2004 r. do 31.838 tys. PLN w roku obrotowym 
zakończonym 31 grudnia 2005 r.  

Podatek dochodowy. Wysokość podatku dochodowego wzrosła z poziomu 2.872 tys. PLN w roku obrotowym zakończonym  
31 grudnia 2004 r. do 6.405 tys. PLN w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2005 r. Relacja obciążeń z tytułu podatku 
dochodowego do zysku przed opodatkowaniem wyniosła 18,2% oraz 21,4% odpowiednio w latach 2004 i 2005.  

Zysk netto. Na skutek czynników opisanych powyżej Spółka zanotowała wzrost zysku netto o 82,1%, z poziomu 12.941 tys. PLN 
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2004 r. do 23.566 tys. PLN w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2005 r.  

Płynność i środki kapitałowe 

Tradycyjnie podstawowymi źródłami płynności Spółki pozostają: środki pieniężne generowane na działalności operacyjnej, 
pożyczki od właścicieli oraz kredyty bankowe, podczas gdy pozyskane zasoby pieniężne wykorzystywane są przede wszystkim na 
finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, zakup nieruchomości gruntowych, obsługę długu oraz nakłady inwestycyjne na 
odtworzenie istniejącego majątku oraz na dalszy rozwój.  

Zdaniem Spółki, jej kapitał obrotowy (tj. posiadanie dostępu do gotówki i innych płynnych aktywów) jest wystarczający, by pokryć 
bieżące potrzeby Spółki w okresie co najmniej dwunastu miesięcy od daty niniejszego Prospektu.  

Przepływy środków pieniężnych 

Spółka finansuje swą bieżącą działalność ze środków pochodzących z działalności operacyjnej oraz funduszy pozyskanych  
w ramach pożyczek od właścicieli czy kredytów bankowych.  



Prospekt RONSON EUROPE N.V. 

 

 
 39 

W poniższej tabeli przedstawiono przepływy pieniężne Grupy i Spółki we wskazanych okresach. 

 Pro forma  Dane rzeczywiste 

 Rok obrotowy zakończony  
31 grudnia 

Rok 
obrotowy 

zakończony  
31 grudnia 

 6 miesięcy zakończonych  
30 czerwca 

 2004  2005  2006  2006  2007 

 (tys. PLN)   (niezbadane) 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 
(ujemne)/dodatnie ......................................................... 4  6.052  (81.334)  (14.909)  (35.394) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (ujemne)/dodatnie.................................... (149)  (79)  (296)  (111)  (141) 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 
(ujemne)/dodatnie ......................................................... 11.499  (11.506)  108.993  42.540  11.172 

Okres 6 miesięcy zakończony odpowiednio 30 czerwca 2007 r. i 30 czerwca 2006 r. 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2007 r. miały wartość 
ujemną wynoszącą 35.394 tys. PLN w porównaniu z poziomem 14.090 tys. PLN (również wartość ujemna) w okresie sześciu 
miesięcy zakończonym 30 czerwca 2006 r.  

Najważniejsze pozycje, które miały wpływ na zmianę salda środków pieniężnych wygenerowanych przez Spółkę w toku 
działalności operacyjnej, to:  

� zwiększenie stanu zapasów jednostek mieszkaniowych o 31.066 tys. PLN w okresie sześciu miesięcy zakończonym  
30 czerwca 2006 r. przy wzroście o 65.245 tys. PLN w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2007 r., 

� wzrost salda rezerw i przychodów przyszłych okresów o 23.411 tys. PLN w okresie sześciu miesięcy zakończonym  
30 czerwca 2006 r. przy wzroście o 41.807 tys. PLN w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2007 r., 

� wzrost salda należności i zaliczek o 6.100 tys. PLN w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2006 r. przy 
wzroście o 18.369 tys. PLN w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2007 r. 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej miały wartości ujemne wynoszące 141 tys. PLN i 111 tys. PLN w okresie 
sześciu miesięcy zakończonych odpowiednio 30 czerwca 2006 r. i 2007 r. 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Grupy za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2006 r. miały 
wartość 42.540 tys. PLN, podczas gdy w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2007 roku wyniosły one 11.172 tys. 
PLN. Spadek wartości środków pieniężnych pozyskanych z działalności finansowej wynika przede wszystkim z obniżenia poziomu 
finansowania dłużnego pozyskanego z banków, wynoszącego 3.591 tys. PLN oraz obniżenia finansowania dłużnego pozyskanego 
od akcjonariuszy w wysokości 26.692 tys. PLN.  

Lata obrotowe zakończone odpowiednio 31 grudnia 2006 r. i 31 grudnia 2005 r. (pro forma) 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w 2006 r. miały wartość ujemną wynoszącą 81.334 tys. PLN. Przepływy 
pieniężne netto z działalności operacyjnej w 2005 r. miały wartość dodatnią i wyniosły 6.052 tys. PLN. Najważniejsze pozycje, 
które miały wpływ na zmianę salda środków pieniężnych wygenerowanych przez Spółkę na działalności operacyjnej w latach 2005 
i 2006, to: zwiększenie stanu zapasów jednostek mieszkaniowych o 18.393 tys. PLN w 2005 r. i o 110.176 tys. PLN w 2006 r. oraz 
zwiększenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, która wzrosła o 5.046 tys. PLN w 2005 r. i o 21.754 tys. PLN  
w 2006 r.  

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej miały w latach 2006 i 2005 wartości ujemne wynoszące odpowiednio 296 
tys. PLN i 79 tys. PLN. Wzrost wydatków inwestycyjnych w roku 2006 w porównaniu z rokiem 2005 wynikał z wyższych nakładów 
na zakup nieruchomości i sprzętu oraz innych aktywów, w związku z rozpoczęciem nowych projektów mieszkaniowych. 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Grupy w roku 2006 miały wartość 108.993 tys. PLN, podczas gdy w 2005 
roku przepływy te miały wartość ujemną i wyniosły 11.506 tys. PLN. Wzrost ten wynika przede wszystkim z podwyższenia kapitału 
zakładowego o kwotę 88.023 tys. PLN, ujętego w księgach w roku 2006. 

Lata obrotowe zakończone odpowiednio 31 grudnia 2005 r. (pro forma) i 31 grudnia 2004 r. (pro forma) 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły w latach 2005 i 2004 odpowiednio 6.052 tys. PLN i 4.000 tys. PLN. 
Wzrost ten wynika przede wszystkim ze zmiany salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług, kredytów i pożyczek oraz innych 
zobowiązań krótkoterminowych, które wzrosły w okresie zakończonym 31 grudnia 2005 o 12.254 tys. PLN, przy spadku o 2.280 
tys. PLN w okresie zakończonym 31 grudnia 2004 roku, jak również ze zmiany salda rezerw i przychodów przyszłych okresów, 



Prospekt RONSON EUROPE N.V. 

 

 
 40 

które spadły w okresie zakończonym 31 grudnia 2005 roku o 12.357 tys. PLN, przy wzroście o 27.251 tys. PLN w okresie 
zakończonym 31 grudnia 2004 roku.  

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej miały wartości ujemne wynoszące 79 tys. PLN i 149 tys. PLN odpowiednio 
w latach 2005 i 2004. Zmniejszenie salda środków wydatkowanych na działalność inwestycyjną w roku 2005 wynikało z niższych 
nakładów na zakup nieruchomości i sprzętu oraz innych aktywów, związanych z nowymi projektami. 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Grupy w roku 2005 miały wartość ujemną i wyniosły 11.506 tys. PLN, podczas 
gdy w 2004 r. saldo środków pozyskanych przez Spółkę z działalności finansowej było dodatnie i wyniosło 11.499 tys. PLN. 
Zmiana powyższa wynikała przede wszystkim ze zmniejszenia kwoty zaciągniętych kredytów bankowych z poziomu 23.427 tys. 
PLN w 2004 r. do 13.692 tys. PLN w 2005 r. oraz z wyższych kwot spłaty zarówno kredytów bankowych, jak i pożyczek od 
właścicieli, które w 2005 roku wyniosły odpowiednio 24.215 tys. PLN i 13.781 tys. PLN, a w roku 2004 odpowiednio: 13.080 tys. 
PLN i 6.748 tys. PLN. 

Zobowiązania 

Poniższa tabela zawiera zestawienie zobowiązań odsetkowych Spółki wraz z ich średnią efektywną stopą procentową na dzień  
31 grudnia 2006 roku oraz w terminach spłaty tych zobowiązań.  

 2006 

 
Średnia 

efektywna  
stopa proc. 

Razem 6 m-cy  
i krócej 6-12 m-cy 1-2 lat 2-5 lat Powyżej  

5 lat 

Zabezpieczone kredyty bankowe 
WIBOR+ 

1,1% 33.073 – 10.085 – 22.988 – 

Pożyczki od podmiotów powiązanych 6% 71.069 – – – 71.069 – 

Nakłady inwestycyjne 

Wartość planowanych nakładów inwestycyjnych, które Spółka poniesie w związku z wykonaniem zawartych wstępnych umów 
nabycia nieruchomości gruntowych, wynosi około 83.778 tys. PLN. Zgodnie z oczekiwaniami Spółki, inwestycje te sfinansowane 
będą głównie ze środków pochodzących z Oferty oraz ze środków własnych, a dodatkowymi, wspierającymi źródłami finanso-
wania ww. projektów będą bieżące wpływy z działalności operacyjnej oraz kredyty bankowe.  

Opis umów kredytowych, których stroną jest Spółka i dostępność tych kredytów  

W dniu 14 września 2007 r. Ronson Development City Sp. z o.o., Ronson Development Warsaw Sp. z o.o., Ronson Development 
Habitat Sp. z o.o., Ronson Development South Sp. z o.o., Ronson Development West Sp. z o.o., Ronson Development East  
Sp. z o.o., Ronson Development North Sp. o.o., Ronson Development Architecture Sp. z o.o., Ronson Development Conception 
Sp. z o.o., Ronson Development Continental Sp. z o.o., Ronson Development Universal Sp. z o.o., Ronson Development Skyline 
Sp. z o.o., Ronson Development Millenium Sp. z o.o., Ronson Development Providence Sp. z o.o., Ronson Development Destiny 
Sp. z o.o., Ronson Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Estate Sp.k., Ronson Development Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością – Town Sp.k., Ronson Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Home Sp.k., 
Ronson Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Horizon Sp.k., Ronson Development Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością – Community Sp.k., (między innymi), jako kredytobiorcy, oraz U. Dori Engineering Works Corporation LDT.  
i Israel Theatres LTD, jako poręczyciele, zawarli z Bankiem BPH S.A. umowę linii kredytowej („Umowa kredytowa BPH”). Na mocy 
postanowień Umowy kredytowej BPH, Bank BPH S.A. zobowiązuje się do przyznania promesy kredytowej na łączną kwotę do 
114.000.000 PLN. Pożyczka udostępniana jest w celu sfinansowania lub zrefinansowania nabycia nieruchomości przez 
kredytobiorców w okresie dwunastu miesięcy od daty zawarcia Umowy kredytowej BPH, przy czym dowolna część linii kredytowej, 
która będzie pozostawać niewykorzystana na dzień rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w związku z Ofertą, zostanie 
automatycznie cofnięta. Każdy z kredytobiorców jest upoważniony do skorzystania z linii kredytowej w celu sfinansowania do 
100% ceny nabycia nieruchomości. Linia kredytowa może być podzielona na kilka kredytów w celu ułatwienia zarządzania 
kredytem oraz procesu jego monitorowania. Wszystkie kwoty do zapłaty z tytułu pożyczki stają się wymagalne z upływem 
dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty zawarcia Umowy kredytowej BPH. Kredytobiorcy zobowiązani są do dokonania 
przedpłaty na rzecz kredytu w wysokości 20% wpływów z pierwszej oferty publicznej (POP) w dniu rejestracji podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki w związku z POP. Kredyt obejmuje stopę WIBOR i odsetki. Pożyczce towarzyszą następujące 
zabezpieczenia: hipoteki na nieruchomościach nabytych z wpływów z kredytu; umowa zastawu 51% Akcji Ronson Europe N.V.; 
umowa zastawów rejestrowych oraz finansowych związanych z akcjami w: E.E.E. Development Sp. z o.o. (79,3% akcji), Ronson 
Development Metropol Sp. z o.o. (79,3% akcji), Ronson Development Wrocław Sp. z o.o. (79,3% akcji), Ronson Development City 
Sp. z o.o. (79,3% akcji), Ronson Development Habitat Sp. z o.o. (79,3% akcji), Ronson Development Enterprise Sp. z o.o. (79,1% 
akcji), Ronson Development South Sp. z o.o. (100% akcji, wyłącznie zastaw rejestrowy), Ronson Development West Sp. z o.o. 
(100% akcji, wyłącznie zastaw rejestrowy), Ronson Development East Sp. z o.o. (100% akcji, wyłącznie zastaw rejestrowy), 
Ronson Development North Sp. z o.o. (100% akcji, wyłącznie zastaw rejestrowy), Ronson Development Village Sp. z o.o. (100% 
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akcji, wyłącznie zastaw rejestrowy), Ronson Development Continental Sp. z o.o. (100% akcji, wyłącznie zastaw rejestrowy), 
Ronson Development Universal Sp. z o.o. (100% akcji, wyłącznie zastaw rejestrowy), Ronson Development Millenium Sp. z o.o. 
(100% akcji, wyłącznie zastaw rejestrowy), Ronson Development Providence Sp. z o.o. (100% akcji, wyłącznie zastaw 
rejestrowy), Ronson Development Destiny Sp. z o.o. (100% akcji, wyłącznie zastaw rejestrowy); umowa zastawów rejestrowych 
oraz finansowych odnośnie praw wynikających z umów rachunków bankowych; oświadczenie każdego z kredytobiorców o pod-
daniu się egzekucji w trybie art. 91 Prawa Bankowego; gwarancja udzielona przez Ronson Europe N.V. (ograniczona do 
równowartości 30.000.000 EUR wyrażonej w PLN); gwarancje udzielone przez U. Dori Engineering Works Corporation Ltd. i Israel 
Theatres Ltd. (każda z nich ograniczona jest do kwoty stanowiącej równowartość 15.000.000 EUR wyrażoną w PLN). 

Umowa kredytowa BPH zawiera m.in. klauzulę negatywnego zastawu, na mocy której kredytobiorcy zobowiązują się do nieusta-
nawiania lub niezezwalania na istnienie jakichkolwiek obciążeń na ich aktywach lub akcjach ich spółek zależnych innych niż te, 
powstałe na podstawie zabezpieczeń związanych z Umową kredytową BPH.  

Ponadto żaden z kredytobiorców nie może zaciągać ani zezwolić na istnienie jakiegokolwiek zadłużenia finansowego poza 
długiem podporządkowanym, z wyjątkiem gwarancji wystawionych przez Spółkę, na rzecz dowolnego innego banku tytułem 
zabezpieczenia zobowiązań podmiotów zależnych Spółki. Ponadto ani Spółka ani żaden z kredytobiorców nie może ustalać ani 
wypłacać dywidendy ani innych kwot należnych z tytułu akcji stanowiących część ich wyemitowanego kapitału zakładowego,  
a ponadto żaden kredytobiorca nie może ustalać ani wypłacać dywidendy ani innych kwot należnych z tytułu akcji stanowiących 
część jego wyemitowanego kapitału zakładowego. Żaden z kredytobiorców nie może wypłacać ani uchwalać zapłaty odsetek, 
opłat i innych kwot z tytułu długu podporządkowanego, ani też dokonywać wykupu, odkupu, spłaty lub przedpłaty dowolnej kwoty 
na rzecz głównej kwoty kredytu (lub skapitalizowanych odsetek) z tytułu dowolnego długu podporządkowanego ani też wykupywać 
dowolnych kwot długu podporządkowanego. Każdy z kredytobiorców jest zobowiązany do utrzymywania kwot z tytułu 
niespłaconych kredytów na poziomie nie wyższym niż 75% wartości nieruchomości nabytej lub zrefinansowanej z wpływów 
uzyskanych na podstawie Umowy kredytowej BPH. 

Na dzień 30 czerwca 2007 roku Spółka miała dostęp, pod warunkiem spełnienia określonych warunków zawieszających, do 
środków pieniężnych w wysokości około 130.059 tys. PLN. Poniżej przedstawiono omówienie podstawowych warunków długo-
terminowych umów kredytowych, których stroną jest Spółka.  

• W dniu 29 marca 2006 r. spółka R.D. Investment Sp. z o.o. zawarła z PKO BP S.A. umowę kredytu na kwotę 10.085 tys. 
PLN. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR dla jednomiesięcznych 
depozytów (WIBOR 1M) plus marża banku. Ostatecznym terminem spłaty kredytu był 30 września 2007 r. Kredyt przezna-
czony został na refinansowanie kosztów zakupu nieruchomości gruntowych związanych z projektem Meridian. Spłata 
kredytu zabezpieczona jest: (i) hipoteką zwykłą na kwotę 10.085 tys. PLN na nieruchomościach R.D. Investment Sp. z o.o., 
(ii) hipoteką kaucyjną do kwoty 2.219 tys. PLN na nieruchomościach R.D. Investment Sp. z o.o., (iii) pełnomocnictwami do 
dysponowania rachunkami otwartymi w Fortis Banku S.A., (iv) oświadczeniem o poddaniu się egzekucji, (v) prawem banku 
do potrącania swych wymagalnych wierzytelności ze środków zgromadzanych na rachunku R.D. Investment Sp. z o.o.  
w banku PKO BP S.A, (vi) wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją. Na dzień 30 czerwca 2007 r. kredyt został 
wykorzystany w pełnej kwocie 10.085 tys. PLN.  

• W dniu 4 lipca 2006 r. spółka R.D. Buildings Sp. z o.o. zawarła z PKO BP S.A. umowę kredytu na kwotę 18.750 tys. PLN. 
Oprocentowanie kredytu ustalono na poziomie WIBOR 1M plus marża banku. Ostateczny termin spłaty kredytu wyznaczono na 
36 miesięcy od dnia udostępnienia kredytu, jednak nie później niż na 4 lipca 2011 r. Kredyt przeznaczony został na sfinanso-
wanie zakupu nieruchomości gruntowych związanych z projektem Gemini. Spłata kredytu zabezpieczona jest: (i) hipoteką 
zwykłą na kwotę 18.750 tys. PLN na nieruchomościach R.D. Buildings Sp. z o.o., (ii) hipoteką kaucyjną do kwoty 4.125 tys. PLN 
na nieruchomościach R.D. Buildings Sp. z o.o., (iii) pełnomocnictwami do dysponowania rachunkami otwartymi w Fortis Banku 
S.A., (iv) oświadczeniem o poddaniu się egzekucji, (v) prawem banku do potrącania swych wymagalnych wierzytelności ze 
środków zgromadzonych na rachunku R.D. Buildings Sp. z o.o. w banku PKO BP S.A., (vi) wekslem własnym in blanco wraz  
z deklaracją oraz (vii) umową o podporządkowaniu zobowiązań wynikających z umów zawartych z Ronson Development 
Residential Sp. z o.o. Na dzień 30 czerwca 2007 r., kredyt został wykorzystany w kwocie 14.400 tys. PLN.  

• W dniu 1 marca 2007 r. spółka R.D. Structure Sp. z o.o. zawarła ze Śląskim Bankiem Hipotecznym S.A. i z ING Bankiem 
Śląskim S.A. umowę kredytu na kwotę 47.885 tys. PLN. Oprocentowanie kredytu ustalono na poziomie WIBOR 1M plus 
marża banku. Ostateczny termin spłaty kredytu wyznaczono na 5 września 2009 r. Kredyt przeznaczony został na 
sfinansowanie zakupu gruntów pod projekt Nautica oraz na finansowanie i refinansowanie kosztów budowy tej inwestycji. 
Spłata kredytu zabezpieczona jest: (i) hipotekami kaucyjnymi do kwot 59.227,5 tys. PLN i 12.600 tys. PLN ustanowionymi na 
nieruchomościach R.D. Structure Sp. z o.o., (ii) pełnomocnictwami do dysponowania rachunkami otwartymi w ING Banku 
Śląskim S.A., (iii) zastawami rejestrowymi na wszystkich obecnych i przyszłych udziałach R.D. Structure Sp. z o.o., (iv) 
zastawami rejestrowymi na wszystkich obecnych i przyszłych rachunkach zastrzeżonych R.D. Structure Sp. z o.o., (v) cesją 
określonych praw z umów związanych z projektem, (vi) oświadczeniem o poddaniu się egzekucji, oraz (vii) cesją wszystkich 
praw z polis ubezpieczeniowych. Na dzień 30 czerwca 2007 r. kredyt został wykorzystany w kwocie 6.200 tys. PLN.  

• W dniu 1 marca 2007 r. spółka R.D. Structure Sp. z o.o. zawarła ze Śląskim Bankiem Hipotecznym S.A. i z ING Bankiem 
Śląskim S.A. umowę kredytu na kwotę 2.000 tys. PLN. Oprocentowanie kredytu ustalono na poziomie WIBOR 1M plus 
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marża banku. Ostateczny termin spłaty kredytu wyznaczono na 5 września 2009 r. Kredyt zostanie wykorzystany na 
pokrycie określonych kosztów podatkowych związanych z projektem Nautica. Spłata kredytu zabezpieczona jest: (i) cesją 
praw z rachunku zastrzeżonego otwartego dla płatności podatku VAT, (ii) pełnomocnictwami do dysponowania określonymi 
rachunkami bankowymi. Na dzień 30 czerwca 2007 r. do dyspozycji spółki R.D. Structure Sp. z o.o. pozostaje pełna kwota 
kredytu.  

• W dniu 28 grudnia 2006 r. spółka R.D. Company Sp. z o.o. zawarła z PKO BP S.A. umowę kredytu na kwotę 46.830 tys. 
PLN. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 1M plus marża banku. 
Ostatecznym terminem spłaty kredytu jest 31 grudnia 2008 r. Kredyt zostanie wykorzystany na finansowanie wydatków 
związanych z projektem Galileo w Poznaniu. Spłata kredytu zabezpieczona jest: (i) hipoteką zwykłą na kwotę 46.830 tys. 
PLN na nieruchomościach R.D. Company Sp. z o.o., (ii) hipoteką kaucyjną do kwoty 10.303 tys. PLN na nieruchomościach 
R.D. Company Sp. z o.o., (iii) pełnomocnictwami do dysponowania rachunkami bankowymi, (iv) oświadczeniem o poddaniu 
się egzekucji, (v) prawem banku do potrącania swych wymagalnych wierzytelności ze środków zgromadzonych na rachunku 
R.D. Company Sp. z o.o. w banku PKO BP S.A., (vi) wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją, (vii) cesją praw z umów 
podpisanych z nabywcami lokali mieszkalnych, (viii) cesją praw z polis ubezpieczeniowych. Na dzień 30 czerwca 2007 r. do 
dyspozycji spółki R.D. Company Sp. z o.o. pozostaje pełna kwota kredytu.  

• W dniu 7 czerwca 2006 r. spółka R.D. Company Sp. z o.o. zawarła z PKO BP S.A. umowę kredytu na kwotę 9.459 tys. PLN. 
Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 1M plus marża banku. Ostatecznym 
terminem spłaty kredytu jest 31 grudnia 2008 r. Kredyt przeznaczony został na sfinansowanie kosztów zakupu 
nieruchomości gruntowych związanych z projektem Galileo w Poznaniu. Spłata kredytu zabezpieczona jest: (i) hipoteką 
zwykłą na kwotę 9.459 tys. PLN na nieruchomościach R.D. Company Sp. z o.o., (ii) hipoteką kaucyjną do kwoty 2.081 tys. 
PLN na nieruchomościach R.D. Company Sp. z o.o., (iii) pełnomocnictwami do dysponowania rachunkami bankowymi 
otwartymi w Fortis Banku Polska S.A., (iv) oświadczeniem o poddaniu się egzekucji, (v) prawem banku do potrącania swych 
wymagalnych wierzytelności ze środków zgromadzonych na rachunku R.D. Company Sp. z o.o. w banku PKO BP S.A.,  
(vi) wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją. Na dzień 30 czerwca 2007 r. kredyt został wykorzystany w kwocie 4.365 
tys. PLN.  

• W dniu 3 lipca 2007 r. spółka R.D. Properties Sp. z o.o. zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowę kredytu na kwotę 
14.400 tys. PLN. Oprocentowanie kredytu ustalono na poziomie WIBOR 3M plus marża banku. Ostateczny termin spłaty 
kredytu wyznaczono na 30 czerwca 2008 r. Kredyt przeznaczony został na sfinansowanie zakupu gruntów pod projekt 
Imaginarium w Warszawie. Spłata kredytu zabezpieczona jest: (i) hipoteką kaucyjną do kwoty 28.800 tys. PLN na 
nieruchomościach R.D. Properties Sp. z o.o., (ii) pełnomocnictwami do dysponowania rachunkami bankowymi, (iii) 
zastawami rejestrowym i finansowym na udziałach R.D. Properties Sp. z o.o., (iv) zastawami rejestrowym i finansowym na 
rachunkach R.D. Properties Sp. z o.o. otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A., (v) oświadczeniem o poddaniu się 
egzekucji, oraz (vi) poręczeniem spłaty kredytu przez Ronson Development Poznań Sp. z o.o., wiążącym do czasu 
ustanowienia hipoteki o której mowa w pkt (i) powyżej.  

• W dniu 23 lutego 2007 r. spółka R.D. Creations Sp. z o.o. zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowę kredytu na 
kwotę 4.280 tys. PLN. Oprocentowanie kredytu ustalono na poziomie WIBOR 3M plus marża banku. Ostateczny termin 
spłaty kredytu wyznaczono na 31 stycznia 2008 r. Kredyt przeznaczony został na zrefinansowanie kosztów zakupu 
nieruchomości gruntowych w związku z projektem Mistral w Warszawie. Spłata kredytu zabezpieczona jest: (i) hipoteką 
kaucyjną do kwoty 8.560 tys. PLN na nieruchomościach R.D. Creations Sp. z o.o., (ii) pełnomocnictwami do dysponowania 
rachunkami bankowymi (iii) zastawami rejestrowym i finansowym na udziałach R.D. Creations Sp. z o.o., (iv) zastawami 
rejestrowym i finansowym na rachunkach R.D. Creations Sp. z o.o. Na dzień 30 czerwca 2007 r. kredyt został wykorzystany 
w kwocie 4.280 tys. PLN.  

• W dniu 6 kwietnia 2007 r. spółka R.D. Buildings Sp. z o.o. zawarła z PKO BP S.A. umowę kredytu na kwotę 35.000 tys. 
PLN. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 1M plus marża banku. 
Ostateczny termin spłaty kredytu wyznaczono na 36 miesięcy od dnia udostępnienia kredytu, jednak nie później niż na  
6 kwietnia 2012 r. Kredyt został wykorzystany na sfinansowanie wydatków związanych z projektem Gemini w Warszawie. 
Spłata kredytu zabezpieczona jest: (i) hipoteką zwykłą na kwotę 35.000 tys. PLN na nieruchomościach R.D. Buildings  
Sp. z o.o., (ii) hipoteką kaucyjną do kwoty 7.700 tys. PLN na nieruchomościach R.D. Buildings Sp. z o.o., (iii) pełnomocni-
ctwami do dysponowania rachunkami bankowymi otwartymi w Fortis Banku Polska S.A., (iv) wekslem własnym in blanco 
wraz z deklaracją, (v) prawem banku do potrącania swych wymagalnych wierzytelności ze środków zgromadzonych na 
rachunku R.D. Buildings Sp. z o.o. w banku PKO BP S.A, (vi) cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, (vii) cesją praw z umów 
podpisanych z nabywcami lokali mieszkalnych, oraz (viii) oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. Na dzień 30 czerwca 
2007 r. do dyspozycji spółki R.D. Buildings Sp. z o.o. pozostaje pełna kwota kredytu.  

• W dniu 18 lipca 2007 r. spółka R.D. Innovation Sp. z o.o. zawarła z PKO BP S.A. umowę kredytu na kwotę 17.550 tys. PLN. 
Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 1M plus marża banku. Ostateczny 
termin spłaty kredytu wyznaczono na 30 września 2009 r. Kredyt przeznaczony został na zrefinansowanie kosztów zakupu 
nieruchomości pod projekt Orion w Warszawie. Spłata kredytu zabezpieczona jest: (i) hipoteką zwykłą na kwotę 17.550 tys. 
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PLN na nieruchomościach R.D. Innovation Sp. z o.o., (ii) hipoteką kaucyjną do kwoty 4.037 tys. PLN na nieruchomościach 
R.D. Innovation Sp. z o.o., (iii) wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją, (iv) prawem banku do potrącania swych 
wymagalnych wierzytelności ze środków zgromadzonych na rachunku R.D. Innovation Sp. z o.o. w banku PKO BP S.A.,  
oraz (v) oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.  

• W dniu 18 lipca 2007 r. spółka R.D. 2000 Sp. z o.o. zawarła z PKO BP S.A. umowę kredytu na kwotę 21.000 tys. PLN. 
Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 1M plus marża banku. Ostateczny 
termin spłaty kredytu wyznaczono na 30 czerwca 2009 r. Kredyt przeznaczony został na zrefinansowanie kosztów zakupu 
nieruchomości pod projekt Orion w Warszawie. Spłata kredytu zabezpieczona jest: (i) hipoteką zwykłą na kwotę 21.000 tys. 
PLN na nieruchomościach R.D. 2000 Sp. z o.o., (ii) hipoteką kaucyjną do kwoty 4.830 tys. PLN na nieruchomościach 
R.D. 2000 Sp. z o.o., (iii) pełnomocnictwami do dysponowania rachunkami bankowymi, (iv) wekslem własnym in blanco wraz 
z deklaracją, (v) prawem banku do potrącania swych wymagalnych wierzytelności ze środków zgromadzonych na rachunku 
R.D. 2000 Sp. z o.o. w banku PKO BP S.A. oraz (vi) oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.  

• W dniu 30 sierpnia 2007 r. spółka R.D. Poznań Sp. z o.o. zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowę linii kredytowej 
na kwotę do 4.708 tys. PLN. Oprocentowanie kredytu ustalono na poziomie WIBOR 3M rocznie plus marża banku. 
Ostateczny termin spłaty kredytu wyznaczono na 31 sierpnia 2008 r. Kredyt przeznaczony został na refinansowanie kosztów 
zakupu gruntów pod projekt Copernicus w Poznaniu. Spłata kredytu zabezpieczona jest: (i) pełnomocnictwem udzielonym 
na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. do dysponowania rachunkami bankowymi R.D. Poznań prowadzonymi w Banku 
Zachodnim WBK S.A., (ii) łączną umowną hipoteką kaucyjną do kwoty 9.416 tys. PLN ustanowioną na nieruchomościach 
R.D. Poznań Sp. z o.o., (iii) zastawami rejestrowymi i finansowymi na wszystkich udziałach R.D. Poznań Sp. z o.o.,  
(iv) zastawami rejestrowymi i finansowymi na rachunkach R.D. Poznań Sp. z o.o. otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A., 
(v) kaucją w kwocie 250 tys. PLN oraz (vi) oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. 

• W dniu 11 września 2007 r. spółka R.D. Capital Sp. z o.o. zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowę kredytu na 
kwotę 36.600 tys. PLN. Oprocentowanie kredytu ustalono na poziomie WIBOR 3M rocznie plus marża banku. Ostateczny 
termin spłaty kredytu wyznaczono na 30 września 2008 r. Kredyt przeznaczony został na sfinansowanie/refinansowanie 
kosztów zakupu gruntów pod projekt Eclipse w Poznaniu. Spłata kredytu zabezpieczona jest: (i) hipoteką kaucyjną do kwoty 
73.200 tys. PLN ustanowioną na nieruchomościach R.D. Capital Sp. z o.o., (ii) pełnomocnictwem udzielonym na rzecz 
Banku Zachodniego WBK S.A. do dysponowania rachunkami bankowymi R.D. Poznań prowadzonymi w Banku Zachodnim 
WBK S.A., (iii) zastawami rejestrowymi i finansowymi na wszystkich udziałach R.D. Capital Sp. z o.o., (iv) zastawami 
rejestrowymi i finansowymi na rachunkach R.D. Capital Sp. z o.o. otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A., (v) przejścio-
wym poręczeniem spłaty kredytu udzielonym przez Ronson Development Architecture Sp. z o.o., Ronson Development 
Creations Sp. z o.o. Ronson Development 2000 Sp. z o.o., Ronson Development Properties Sp. z o.o., Ronson Develop-
ment Innovation Sp. z o.o., Ronson Development Investment Sp. z o.o. oraz Ronson Development Poznań Sp. z o.o., które 
będzie obowiązywać do momentu prawidłowego złożenia wniosku o wpis hipoteki, o której mowa w punkcie (i) powyżej, 
oraz (vi) blokadą na rachunkach spółek wymienionych w (v) powyżej, która będzie obowiązywać do momentu prawidłowego 
złożenia wniosku o wpis hipoteki, o której mowa w punkcie (i) powyżej, (vii) blokady na niektórych rachunkach R.D. Capital 
Sp. z o.o., (viii) kaucją w kwocie 1.728 tys. PLN oraz (ix) oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. 

• W dniu 14 września 2007 r. R.D. Retreat Sp. z o.o. zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowę kredytu na kwotę 
11.807 tys. PLN. Oprocentowanie kredytu ustalono na poziomie WIBOR 3M rocznie plus marża banku. Ostateczny termin 
spłaty kredytu wyznaczono na 30 września 2008 r. Kredyt przeznaczony został na refinansowanie kosztów zakupu gruntów 
pod projekt Renaissance w Warszawie. Spłata kredytu zabezpieczona jest: (i) pełnomocnictwem udzielonym na rzecz 
Banku Zachodniego WBK S.A. do dysponowania rachunkami bankowymi R.D. Retreat prowadzonymi w Banku Zachodnim 
WBK S.A., (ii) łączną umowną hipoteką kaucyjną do kwoty 23.614 tys. PLN ustanowioną na nieruchomościach R.D. Retreat 
Sp. z o.o., (iii) zastawami rejestrowymi i finansowymi na wszystkich udziałach R.D. Retreat Sp. z o.o., (iv) zastawami 
rejestrowymi i finansowymi na rachunkach R.D. Retreat Sp. z o.o. otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A., (v) kaucją  
w kwocie 688 tys. PLN oraz (vi) oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. 

Umowy kredytowe nakładają na spółki zależne Spółki określone obowiązki informacyjne. Ponadto niektóre z tych umów zawierają 
restrykcyjne warunki, które m.in. wiążą się z pewnymi ograniczeniami działalności operacyjnej i finansowej spółek Ronsona. 
Warunki te obejmują między innymi: zakaz udzielania i zaciągania kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych, zakaz 
ustanawiania zabezpieczeń/obciążeń na majątku, zakaz nabywania udziałów w innych spółkach czy zakaz zmiany obecnego 
profilu działalności spółki.  

Istotne zasady rachunkowości oraz szacunki  

Spółka przygotowuje Sprawozdania Finansowe MSSF zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską i przyjętymi do 
stosowania w danym okresie. Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga od kierownictwa Spółki 
dokonania, w świetle dostępnych informacji, realistycznych szacunków, osądów i założeń. Przyjęte szacunki, osądy i założenia 
wpływają na wartość aktywów i zobowiązań na dzień bilansowy, a także na kwotę przychodów i kosztów ujętych w bieżącym 
okresie sprawozdawczym. Jednostki Grupy, w tym Spółka, stosują spójne zasady rachunkowości opisane poniżej. Połączone 
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bilans i rachunek zysków i strat zostały sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem nieruchomości 
inwestycyjnych, które są wyceniane według wartości godziwej. Połączone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy 
założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Poniżej przedsta-
wiono najistotniejsze zdaniem Zarządu zasady rachunkowości, które będą najbardziej pomocne dla pełnego zrozumienia i oceny 
wyników finansowych Grupy i Spółki. 

Zasady sporządzenia połączonych sprawozdań finansowych 

Podmiotami zależnymi są jednostki kontrolowane przez Spółkę. Kontrola polega na możliwości bezpośredniego lub pośredniego 
kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, w celu osiągania korzyści ekonomicznych z jej działalności. Do oceny 
posiadania przez Grupę kontroli nad innymi jednostkami bierze się pod uwagę istnienie i wpływ potencjalnych głosów, które mogą 
być wykonywane na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy lub zgromadzeniach wspólników tychże jednostek. Wyniki 
podmiotów zależnych uwzględnia się, odpowiednio, od daty nabycia lub do daty utraty kontroli. 

Przekształcenia wynikające z transferu udziałów w jednostkach, które są pod kontrolą akcjonariusza, który kontroluje Spółkę, 
ujmowane są tak, jakby nabycie miało już miejsce na początku najbliższego okresu porównywalnego bądź, jeśli przekształcenie 
miało miejsce później, w dniu ustanowienia wspólnej kontroli. Aktywa i zobowiązania przejęte w ramach połączenia pod wspólną 
kontrolą są ujmowane w historycznej wartości bieżącej. Środki pieniężne poniesione na nabycie jednostek zależnych pod wspólną 
kontrolą ujmowane są bezpośrednio w kapitale. 

Należności i zobowiązania oraz niezrealizowane zyski lub straty (w kwocie, która nie stanowi przesłanki do ujęcia odpisu z tytułu 
trwałej utraty wartości), wynikające z transakcji wewnątrz Grupy, podlegają eliminacji w procesie przygotowywania połączonych 
sprawozdań finansowych.  

Waluty obce 

Transakcje wyrażone w walutach innych niż waluty funkcjonalne poszczególnych spółek Grupy są przeliczane na walutę 
funkcjonalną przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji, a mianowicie: 

• kursu zakupu/sprzedaży banku, z usług którego korzysta dana spółka – dotyczy to transakcji zakupu/sprzedaży oraz spłaty 
zadłużenia lub płatności zobowiązań; 

• średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia transakcji, chyba że dokumenty 
celne bądź też inne dokumenty nakładają na daną spółkę obowiązek dokonania transakcji po określonym w nich kursie  
– dotyczy pozostałych transakcji. 

Aktywa i zobowiązania pieniężne denominowane w walutach obcych są przeliczane w dniu bilansowym po kursie obowiązującym 
na dany dzień bilansowy. Zyski i straty z tytułu przeliczenia pozycji pieniężnych ujmuje się w rachunku zysków i strat okresu 
obrotowego. 

Instrumenty finansowe 

Instrumenty finansowe niebędące instrumentami pochodnymi obejmują pożyczki udzielone, należności handlowe i pozostałe, 
środki pieniężne i ich ekwiwalenty, a także zaciągnięte pożyczki i kredyty oraz zobowiązania handlowe i pozostałe. 

Instrumenty finansowe niezaliczane do instrumentów pochodnych są początkowo ujmowane według ceny nabycia obejmującej 
koszty związane z nabyciem danego instrumentu finansowego, z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej. 

Instrument finansowy jest ujmowany w sprawozdaniu finansowym wówczas, gdy Spółka staje się stroną umowy nakładającej na 
nią prawa i obowiązki związane z danym instrumentem finansowym. Składnik aktywów finansowych zostaje usunięty z bilansu 
wówczas, gdy wygasną prawa Spółki do przepływów środków pieniężnych przypisanych danemu instrumentowi, bądź  
w przypadku przeniesienia na stronę trzecią danego aktywa finansowego, wraz ze wszystkimi prawami i ryzykami wynikających  
z danego instrumentu finansowego. Nabycie i sprzedaż aktywów finansowych rozpoznawane są na dzień dokonania transakcji,  
tj. w dniu, w którym Spółka zobowiązuje się do nabycia lub sprzedaży aktywów finansowych. Składnik zobowiązań finansowych 
zostaje usunięty z bilansu, gdy obowiązki wynikające z umowy wygasają, zostały wypełnione lub zostały unieważnione. 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują gotówkę w kasie oraz depozyty na żądanie. Ekwiwalentem środków pieniężnych są 
płynne krótkoterminowe inwestycje, które w krótkim czasie mogą zostać skonwertowane na gotówkę, i z którymi nie jest związane 
ryzyko istotnych zmian wartości.  

Kredyty w rachunkach bieżących, które są spłacane na żądanie i stanowią element zarządzania płynnością Spółki, stanowią część 
salda środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ramach rachunku przepływów pieniężnych. 

Instrumenty finansowe niebędące instrumentami pochodnymi dzieli się na następujące kategorie:  

• pożyczki (udzielone) i należności, 

• pozostałe zobowiązania finansowe. 
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Do pożyczek i należności zalicza się aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do ustalenia płatnościach, niebędące 
instrumentami pochodnymi i niepodlegające obrotowi na rynku finansowym. Zalicza się je do aktywów obrotowych, o ile termin ich 
wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Pożyczki i należności o terminie wymagalności przekraczającym 
12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do aktywów trwałych. Po początkowym ujęciu pożyczki i należności wyceniane są 
według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej 
utraty wartości. Zyski i straty ujmowane są w rachunku zysków i strat, w momencie, gdy pożyczki te lub należności są usuwane 
lub całkowicie odpisane w drodze amortyzacji.  

Pozostałe instrumenty finansowe niezaliczane do instrumentów pochodnych wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy 
użyciu metody efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. 

Zobowiązania finansowe wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej nie 
później niż na koniec każdego okresu sprawozdawczego. 

Budynki i urządzenia 

Składniki budynków i urządzeń wykazywane są według ceny nabycia/kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz 
wszelkie odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.  

Wartość początkowa środków trwałych obejmuje ich cenę nabycia powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane  
z zakupem składnika majątku. W skład kosztu wytworzenia danego aktywa wchodzą: koszt materiałów bezpośrednich, koszty 
robocizny oraz wszystkie inne koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego 
do używania, jak również koszty rozbiórki, usunięcia i doprowadzenia do stanu pierwotnego miejsca, w którym się one znajdują. 
Nabyte licencje i oprogramowanie stanowiące część funkcjonalną danego urządzenia nie są ujmowane jako odrębne środki 
trwałe, lecz ich wartość jest kapitalizowana w wartości danego składnika majątku. 

Koszty konserwacji i napraw obciążają rachunek zysków i strat w momencie ich poniesienia; koszty modernizacji kapitalizowane 
są w wartości środków trwałych w momencie poniesienia, jeśli spodziewane jest, że składniki te przyniosą przyszłe korzyści 
ekonomiczne.  

Poszczególne składniki (komponenty) aktywów trwałych ujmuje się jako odrębne składniki majątkowe wówczas, gdy mają różne 
okresy ekonomicznej użyteczności.  

Koszty wymiany składnika rzeczowych aktywów trwałych ujmuje się w wartości bilansowej, jeśli przyniesie to korzyści ekonomi-
czne Spółce, a wartość zobowiązania można wiarygodnie oszacować. Koszty bieżących konserwacji i napraw obciążają rachunek 
zysków i strat w momencie ich poniesienia. 

Amortyzacja naliczana jest metodą liniową przez okres ekonomicznej użyteczności każdego z komponentów środków trwałych. 

Okres ekonomicznej użyteczności rzeczowych aktywów trwałych wynosi od 3 do 7 lat. 

Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: szacowany 
okres użytkowania środka trwałego lub okres leasingu. Grunty nie podlegają amortyzacji. 

Gdy poszczególne składniki (komponenty) aktywów trwałych mają różne okresy ekonomicznej użyteczności, ujmuje się je jako 
odrębne składniki majątkowe. 

Metodę amortyzacji, okres użytkowania oraz wartość końcową składników aktywów weryfikuje się na każdy dzień bilansowy. 
Amortyzacja naliczana jest od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do użytkowania. 

Wartości niematerialne 

Wartości niematerialne wykazywane są po cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, pomniejszonym o umorzenie i ewentualne 
odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.  

Nakłady poniesione na wartości niematerialne są przenoszone na kolejny okres, jeżeli można uznać, że w przyszłości przyniosą 
Spółce korzyści ekonomiczne. Wszystkie inne wydatki poniesione na wartości niematerialne, włączając w to wydatki na wartości 
niematerialne wytworzone we własnym zakresie, takie jak wartość firmy lub marka, są ujmowane w kosztach okresu, w którym 
zostały poniesione.  

Amortyzacja naliczana jest metodą liniową przez okres ekonomicznej użyteczności, począwszy od dnia, kiedy są zdatne do 
użytkowania, i ujmowana w rachunku zysków i strat. Okres ekonomicznej użyteczności stałych wartości niematerialnych (oprogra-
mowanie) wynosi 2 lata. 

Nieruchomości inwestycyjne 

Nieruchomości inwestycyjne obejmują nieruchomości utrzymywane w celu uzyskiwania dochodów z ich wynajmu lub wzrostu ich 
wartości rynkowej, lub z obu tych źródeł. Nieruchomości inwestycyjne są wykazywane według wartości godziwej. Zyski lub straty 
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wynikające ze zmian wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych są ujmowane w rachunku zysków i strat w tym okresie,  
w którym powstały. 

Wartość godziwa określana jest raz do roku przez niezależnego rzeczoznawcę posiadającego niezbędne kwalifikacje zawodowe, 
w oparciu o transakcje rynkowe, których wynik, jeśli jest to konieczne, korygowany jest o rodzaj, położenie oraz stan danej 
nieruchomości inwestycyjnej. Jeśli informacje o transakcjach rynkowych nie są dostępne, stosuje się alternatywne metody 
wyceny, takie jak porównywanie cen uzyskanych na mniej aktywnych rynkach. 

Nieruchomości inwestycyjne są usuwane z bilansu w przypadku ich zbycia lub w przypadku stałego wycofania danej 
nieruchomości inwestycyjnej z użytkowania, gdy nie są spodziewane żadne przyszłe korzyści z jej sprzedaży. Wszelkie zyski lub 
straty wynikające z usunięcia nieruchomości inwestycyjnej z bilansu są ujmowane w rachunku zysków i strat w tym okresie,  
w którym dokonano takiego usunięcia. 

Leasing 

Umowy leasingowe, na mocy których Spółka przyjmuje zasadniczo wszystkie ryzyka i korzyści z tytułu własności, klasyfikowane 
są jako umowy leasingu finansowego. W momencie początkowego ujęcia aktywa będące przedmiotem leasingu są uznawane 
według niższej z dwóch wartości: wartości godziwej lub wartości bieżącej minimalnych płatności z tytułu leasingu. Po począt-
kowym ujęciu aktywa będące przedmiotem leasingu są wykazywane zgodnie z zasadami rachunkowości właściwymi danym 
składnikom majątkowym. 

W przypadku nieruchomości inwestycyjnej wynajmowanej stronie trzeciej w ramach umowy leasingu finansowego Spółka jest 
leasingodawcą. 

Wartość brutto leasingowanej inwestycji stanowi równowartość minimalnych płatności leasingowych pomniejszonych o koszty 
utrzymania poniesione przez Spółkę. Wartość netto leasingowanej inwestycji odpowiada różnicy między jej wartością brutto  
a przychodem nierozpoznanym w rachunku zysków i strat. 

Cześć kapitałowa płatności leasingowych, otrzymywanych w kolejnych okresach, pomniejsza wartość netto leasingowanej 
inwestycji. 

Zapasy lokali mieszkalnych  

Zapasy obejmują wielorodzinne obiekty mieszkaniowe przeznaczone dla klientów indywidualnych. 

Zapasy wykazuje się według niższej z dwóch wartości: po koszcie lub według wartości sprzedaży netto. Koszt obejmuje wszelkie 
koszty poniesione na budowę danego projektu. Wartość sprzedaży netto stanowi przewidywana cena sprzedaży w ramach 
normalnej działalności, pomniejszona o szacowane koszty dokończenia budowy i koszty sprzedaży zapasów. 

Koszty budowy lokali mieszkalnych są ujmowane jako zapasy w następujący sposób: 

• koszty poniesione w związku z budową lub etapem budowy lokali mieszkalnych, które nie są jeszcze dostępne do sprzedaży 
– produkcja w toku, 

• koszty poniesione w związku z budową lub etapem budowy lokali mieszkalnych, które są już dostępne do sprzedaży, ale 
jeszcze nie sprzedane – wyroby gotowe. 

Koszty budowy lokali mieszkalnych obejmują:  

a) koszt zakupu gruntów lub prawa użytkowania gruntu,  

b) koszty realizacji poniesione na rzecz podwykonawców,  

c) koszty planowania i projektowania,  

d) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz podatek od nieruchomości poniesione w trakcie trwania budowy, 

e) koszty sprzedaży do wysokości, do jakiej prawdopodobne jest ich pokrycie z wpływów ze sprzedaży mieszkań bądź innych 
źródeł przychodu, 

f) koszty finansowania zewnętrznego do wysokości, w jakiej można je bezpośrednio powiązać z projektem, 

g) koszty doradztwa związane z realizowanym projektem,  

h) koszty stałe (zarządu) oraz pozostałe koszty bezpośrednie. 

Należności handlowe i pozostałe 

Należności handlowe i pozostałe ujmowane są i wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisu 
na wątpliwe należności. 
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Kapitały 

Wartość kapitału w połączonym sprawozdaniu finansowym Grupy Ronson obejmuje środki netto zainwestowane przez właścicieli, 
w tym zysk netto oraz kapitał udziałowców mniejszościowych. 

Trwała utrata wartości 

Odpisu z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych dokonuje się wówczas, gdy istnieją obiektywne przesłanki wskazujące 
na wystąpienie jednego lub więcej czynników, wywierających negatywny wpływ na przyszłe przepływy pieniężne generowane  
z danego aktywa finansowego. 

Kwota odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych ujmowanych zgodnie z metodą zamortyzowanego kosztu równa się 
różnicy pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów 
pieniężnych, zdyskontowanych z zastosowaniem pierwotnej efektywnej stopy procentowej (tj. stopy procentowej ustalonej przy 
początkowym ujęciu).  

Pojedyncze, istotne aktywa finansowe poddawane są testowi na trwałą utratę wartości na bazie indywidualnej. Pozostałe aktywa 
finansowe grupowane są w kategorie cechujące się podobnym ryzykiem kredytowym. 

Wszystkie odpisy z tytułu trwałej utraty wartości ujmowane są w rachunku zysków i strat. 

Jeżeli w następnym okresie odpis z tytułu utraty wartości zmniejszył się, a zmniejszenie to można w obiektywny sposób powiązać 
ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu, to uprzednio ujęty odpis odwraca się. Późniejsze odwrócenie odpisu aktualizu-
jącego z tytułu utraty wartości dla aktywów finansowych ujmuje się w rachunku zysków i strat. 

Na każdy dzień bilansowy Spółka dokonuje analizy wartości bieżącej aktywów niefinansowych, nieruchomości inwestycyjnych, 
zapasów lokali mieszkalnych oraz aktywów z tytułu podatku odroczonego i ocenia czy wystąpiły przesłanki do rozpoznania utraty 
wartości. W razie stwierdzenia, że przesłanki takie zachodzą, ocenia się wartość odzyskiwalną aktywów (w przypadku zapasów 
określa się ich cenę netto możliwą do uzyskania).  

Jeśli wartość bilansowa składnika aktywów przewyższa jego wartość odzyskiwalną lub cenę netto możliwą do odzyskania, doko-
nuje się odpisu z tytułu.  

Wartość odzyskiwalna składnika aktywów bądź jego cena netto możliwa do uzyskania równe są większej z dwóch wartości: 
wartości użytkowej lub wartości godziwej tego składnika aktywów pomniejszonej o koszty sprzedaży. Przy szacowaniu wartości 
użytkowej prognozowane przepływy pieniężne są dyskontowane do ich wartości bieżącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej 
przed uwzględnieniem skutków opodatkowania, która odzwierciedla bieżące rynkowe oszacowanie wartości pieniądza w czasie 
oraz ryzyko typowe dla danego składnika aktywów z wyjątkiem zapasów lokali mieszkalnych.  

Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy występują przesłanki wskazujące na to, że odpis aktualizujący z tytułu utraty 
wartości, który był ujęty w okresach poprzednich w odniesieniu do danego składnika aktywów jest zbędny, lub czy powinien zostać 
zmniejszony. Poprzednio ujęty odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ulega odwróceniu, gdy od czasu ujęcia ostatniego 
odpisu aktualizującego nastąpiła zmiana wartości szacunkowych stosowanych do ustalenia wartości odzyskiwalnej danego 
składnika aktywów lub ceny netto możliwej do uzyskania. W takim przypadku podwyższa się wartość bilansową składnika 
aktywów do wysokości jego wartości odzyskiwalnej. Podwyższona kwota nie może przekroczyć wartości bilansowej składnika 
aktywów, jaka zostałaby ustalona (po odjęciu umorzenia), gdyby w ubiegłych latach w ogóle nie ujęto odpisu aktualizującego  
z tytułu utraty wartości w odniesieniu do tego składnika aktywów.  

Rezerwy 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze 
zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu korzyści 
ekonomicznych oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Wielkość rezerwy jest ustalana 
poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy 
dyskontowej brutto (przed opodatkowaniem) odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz 
ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem.  

Przychody ze sprzedaży oraz koszt własny sprzedaży  

Przychody ze sprzedaży lokali mieszkalnych są ujmowane w momencie, gdy ryzyka i korzyści związane z ich własnością 
przechodzą na nabywcę (to jest w momencie podpisania protokołu odbioru lokalu i przekazania kluczy do lokalu), zakładając, że 
Spółka posiada prawomocne pozwolenie na użytkowanie budynku. 

Zaliczki otrzymane na poczet sprzedaży lokali mieszkalnych są odraczane w czasie (to jest ujmowane jako składnik rozliczeń 
międzyokresowych przychodów) do czasu, gdy nie są spełnione warunki do rozpoznania przychodu. 
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Przychody z tytułu umów leasingu finansowego szacowane są metodą anuitetową, zgodnie z którą łączny przychód finansowy 
wynikający z umowy leasingowej oraz nadwyżka opłat leasingowych nad kosztami nabycia danego składnika aktywów jest 
odraczana w czasie i amortyzowana jako przychód w okresie trwania umowy z uwzględnieniem metody efektywnej stopy 
procentowej zapewniającej stały wskaźnik zwrotu z aktywów w leasingu. 

Opłaty wynikające z zawartych umów leasingu operacyjnego ujmowane są w rachunku zysków i strat liniowo w okresie trwania 
umowy. 

Koszt własny sprzedaży odpowiada wartościowo zmniejszeniu salda skapitalizowanych kosztów budowy w postaci zapasów  
w proporcji do rozpoznanych w danym okresie przychodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych. 

Koszty realizacji poniesione w związku z realizacją projektu budowy lokali mieszkalnych, w części nierozpoznanej w rachunku 
wyników (dotyczące jeszcze niesprzedanych lokali mieszkalnych) ujmowane są w aktywach obrotowych – zapasach, jako 
produkcja w toku lub wyroby gotowe, zależnie od stopnia zaawansowania. Ewentualne straty na sprzedaży ujmowane są  
w rachunku zysków i strat w momencie poniesienia. W związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych saldo zapasów pomniejszane 
jest o kwotę, która jest rozpoznawana jako koszt sprzedaży w rachunku wyników tego samego okresu. 

Przychody i koszty finansowe 

Przychody finansowe obejmują przychody z tytułu odsetek oraz różnic kursowych. Przychody z tytułu odsetek są ujmowane 
sukcesywnie w miarę ich narastania z uwzględnieniem metody efektywnej stopy procentowej. 

Koszty finansowe obejmują odsetki związane z pozyskanym finansowaniem oraz straty z tytułu różnic kursowych. 

Koszty kredytów i pożyczek (w tym odsetki oraz zyski/straty z tytułu różnic kursowych), które można bezpośrednio przypisać do 
realizacji projektu budowy lokali mieszkalnych, są naliczane i aktywowane w kosztach zapasów. Koszty te są amortyzowane  
w rachunku wyników w okresie udzielenia kredytu/pożyczki, z wyjątkiem sytuacji, gdy można je bezpośrednio przypisać do 
realizacji projektu budowy lokali mieszkalnych. Koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki stanowią korektę do 
efektywnej stopy procentowej. 

Koszty finansowania zewnętrznego, które nie są kapitalizowane, ujmowane są w rachunku zysków i strat przy zastosowaniu efe-
ktywnej stopy procentowej. 

Podatek dochodowy 

Podatek dochodowy obejmuje bieżący podatek dochodowy oraz odroczony podatek dochodowy. Podatek dochodowy prezento-
wany jest w rachunku zysków i strat. 

Bieżący podatek dochodowy stanowi zobowiązanie za okres bieżący i okresy poprzednie w kwocie przewidywanej zapłaty na 
rzecz organów podatkowych z zastosowaniem stawek podatkowych i przepisów podatkowych, które prawnie lub faktycznie 
obowiązywały na dzień bilansowy. Zobowiązanie z tytułu bieżącego podatku dochodowego poszczególnych spółek Grupy jest 
określane w oparciu o obowiązujące w danym kraju przepisy podatkowe. 

Podatek odroczony jest obliczany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do różnic przejściowych, występujących na dzień 
bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym,  
z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywa lub rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów, 
bądź zobowiązania przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek gospodarczych i w chwili jej zawierania nie mającej 
wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz 
rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą 
obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki 
podatkowe (i przepisy podatkowe) obowiązujące na dzień bilansowy lub takie, których obowiązywanie w przyszłości jest pewne na 
dzień bilansowy. 

Różnice przejściowe wynikają głównie z momentu rozpoznania przychodu dla celów podatkowych i księgowych, wyceny do 
wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, salda rozliczeń międzyokresowych przychodów oraz przychodów/kosztów 
finansowych. Ponadto Spółka posiada straty podatkowe z lat ubiegłych. 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty 
dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać różnice przejściowe. Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odro-
czonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdo-
podobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego. 

Szacowanie wartości godziwych  

Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości, a także ujawnienia prezentowane w sprawozdaniu finansowym, wymagają 
szacowania wartości godziwych zarówno finansowych, jak i niefinansowych aktywów i zobowiązań. 
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Nieruchomości inwestycyjne obejmują budynki, włączając w to budynki nabyte z przeznaczeniem na wynajem długoterminowy lub 
z myślą o wzroście ich wartości, które nie są wykorzystywane na potrzeby Spółki. Nieruchomości inwestycyjne posiadane przez 
Spółkę obejmują szereg magazynów w Warszawie, które są wynajmowane na czas nieoznaczony z zachowaniem trzy- lub 
sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia. 

Nieruchomości inwestycyjne poddawane są aktualizacji wyceny w okresach rocznych na podstawie wyceny dokonywanej przez 
odpowiednio wykwalifikowanych, niezależnych rzeczoznawców w oparciu o transakcje rynkowe.  

Efektywna stopa procentowa  

Poniższa tabela prezentuje średnią efektywną stopę procentową oraz terminy zapadalności/wymagalności posiadanych przez 
Spółkę aktywów finansowych generujących przychody finansowe oraz zobowiązań finansowych, z tytułu których Spółka ponosi 
koszty finansowe.  

 2006 

w tys. PLN 
Średnia 

efektywna 
stopa proc. 

Suma poniżej  
6 miesięcy 

od 6 do 12 
miesięcy 

od 1 roku 
do 2 lat 

od 2 do  
5 lat 

powyżej  
5 lat 

Instrumenty o oprocentowaniu stałym        

Pożyczki udzielone........................................ 6% 13.533 – – – – 13.533 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ................ 2% 39.120 39.120 – – – – 

Pożyczki od jednostek powiązanych ............ 6% 71.069 – – – 71.069 – 

        

Instrumenty o oprocentowaniu zmiennym       

Zabezpieczone kredyty bankowe ................
WIBOR 
+1.1% 33.073 – 10.085 – 22.988 – 

Szacunki dotyczące wartości godziwych  

Poniżej omówiono podstawowe założenia, które znalazły zastosowanie w procesie szacowania wartości godziwej poszczególnych 
instrumentów finansowych: 

• należności handlowe i pozostałe, środki pieniężne i ich ekwiwalenty, zobowiązania handlowe i pozostałe: wartość bieżąca 
tych aktywów stanowi w przybliżeniu ich wartość godziwą ze względu na krótkie terminy zapadalności/wymagalności tych 
instrumentów finansowych;  

• zabezpieczone kredyty bankowe: wartość bieżąca tych aktywów stanowi w przybliżeniu ich wartość godziwą, ponieważ 
Spółka zaciąga kredyty o zmiennym oprocentowaniu, zależnym od rynkowych stóp procentowych; 

• pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych oraz pożyczki udzielone: wartość godziwa ustalona jest w oparciu o przyszłe 
przepływy środków pieniężnych zdyskontowanych, z zastosowaniem stopy procentowej oferowanej przez banki przy 
transakcjach/instrumentach o podobnym terminie wymagalności/zapadalności. 

Ryzyko kredytowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe 

Narażenie Spółki na ryzyko kredytowe, ryzyko zmian stóp procentowych oraz ryzyko walutowe wynika z podstawowej działalności 
operacyjnej Grupy. 

Ryzyko kredytowe 

Spółka poczyniła istotne wydatki w celu zabezpieczenia realizacji wstępnych umów sprzedaży gruntu. Na dzień 31 grudnia 2006 r. 
należności wynikające z tego tytułu wynosiły 4.787 tys. PLN. W celu zmniejszenia swojej ekspozycji kredytowej w tego typu 
transakcjach Spółka dokonuje wpisu do hipoteki nieruchomości, którą zamierza nabyć, zobowiązania zwrotu zaliczki. Zarząd 
wdrożył odpowiednie procedury weryfikacyjne, ponadto ryzyko kredytowe podlega bieżącemu monitorowaniu. Zarząd nie 
spodziewa się, aby którykolwiek z dłużników nie dotrzymał zobowiązań wobec Spółki. Wartość bieżąca należności handlowych  
i pozostałych odzwierciedla maksymalną ekspozycję Spółki na ryzyko kredytowe. 

Ryzyko stopy procentowej 

Zmiany stóp procentowych narażają Spółkę na ryzyko zmiany wartości godziwej zobowiązań finansowych o stałym oprocento-
waniu. W przypadku zobowiązań finansowych o zmiennej stopie procentowej zmiany stóp procentowych narażają Spółkę na 
ryzyko zmian wartości przepływów środków pieniężnych. Krótkoterminowe należności i zobowiązania nie są narażone na zmiany 
stóp procentowych. 
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Ryzyko walutowe 

Do dnia 31 października 2006 roku Spółka była narażona na zmiany kursów walut w związku z zawartymi umowami pożyczek  
i kredytów w walutach obcych. Głównym czynnikiem ryzyka były zmiany kursu dolara amerykańskiego. W dniu 31 października 
2006 roku Spółka dokonała przewalutowania wszystkich kredytów i pożyczek na PLN, stąd na dzień 31 grudnia 2006 roku 
wszystkie kredyty Spółki denominowane są w PLN. 
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ANALIZA SEKTORA 

W niektórych rozdziałach Prospektu zawarte zostały stwierdzenia dotyczące przyszłości, które określają obecne poglądy Emitenta 
dotyczące przyszłych wydarzeń oraz wyników finansowych. Stwierdzenia te zawierają słowa takie jak: „zamierza”, „planuje”, 
„przewiduje”, „spodziewa się”, „oczekuje”, „będzie” oraz podobne sformułowania mające charakter prognozujący. 

Zawarte poniżej stwierdzenia odnoszące się do zdarzeń przyszłych obarczone są ryzykiem i niepewnością. Istnieją lub mogą 
wystąpić ważne czynniki, które spowodują, że wyniki uzyskane w przyszłości przez Emitenta będą w znaczący sposób różnić się 
od wyników prognozowanych. Wybrane czynniki zostały omówione w Rozdziale „Czynniki ryzyka”, który powinien być czytany 
łącznie z innymi wypowiedziami ostrzegawczymi zawartymi w Prospekcie. W przypadku wystąpienia jednego lub kilku czynników 
ryzyka, bądź niepewności, lub jeśli podstawowe założenia poczynione przez Emitenta okażą się błędne, rzeczywiste wyniki przez 
niego osiągane różnić się będą w sposób znaczący od prognozowanych wyników zawartych w Prospekcie. 

Jeśli nie stwierdzono inaczej, wszelkie informacje dotyczące polskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych zostały oparte na 
raportach REAS. 

Z wyjątkiem obowiązków informacyjnych wynikających z Holenderskiej Ustawy o Nadzorze Finansowym, polskiej Ustawy  
o Ofercie Publicznej, oraz Zasad Ładu Korporacyjnego GPW, którym podlega Emitent, nie ma on obowiązku publicznej 
aktualizacji jakichkolwiek wypowiedzi prognozujących zawartych w niniejszym Prospekcie, niezależnie od uzyskania nowych 
informacji, przyszłych wydarzeń lub innych czynników. 

Środowisko makroekonomiczne 

Do głównych czynników makroekonomicznych mających znaczący wpływ na rynek nieruchomości należą: wzrost PKB, inflacja, 
wzrost produkcji, zachowania konsumentów, zmiany demograficzne oraz stopy procentowe. Podstawowe czynniki warunkujące 
atrakcyjność danej nieruchomości to: wymogi prawne z nią związane, zróżnicowanie najemców, stan nieruchomości, a w szcze-
gólności jej położenie.  

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce jest kluczowym czynnikiem warunkującym stan rynku nieruchomości. Poniższe wskaźniki 
ekonomiczne pozwalają na określenie stanu polskiej gospodarki: 

(i) Produkt Krajowy Brutto (PKB), będący wyznacznikiem poziomu aktywności gospodarczej oraz koniunktury; 

(ii) bezrobocie; 

(iii) wynagrodzenie realne brutto, będące wyznacznikiem zdolności danej gospodarki do zwiększenia dochodów osób 
zatrudnionych; 

(iv) stopa inflacji, która może wpływać na politykę stóp procentowych banku centralnego, stabilność kursu wymiany oraz ogólne 
nastawienie do podejmowania i realizacji przedsięwzięć gospodarczych. 

Polska 

Ludność (w milionach) 38,2 

 2005 2006 2007P* 2008P* 

PKB (przyrost roczny w %) 3,3 6,1 5,9 5,4 

Średnioroczna inflacja (przyrost roczny w %) 2,1 1,0 2,4 2,5 

Wynagrodzenie realne brutto (przyrost roczny w %) 2,0 4,1 4,9 3,5 

Bezrobocie (w %) 17,6 14,9 12,8 12,0 

Bazowa stopa procentowa NBP (w %) 5,3 4,1 4,5 5,0 

*P oznacza prognozy przyszłych wskaźników makroekonomicznych, opracowane przez IbnGR, a także „Economist Intelligence Unit” (stopy 
procentowe NBP) 

W okresie ostatnich pięciu lat trendy gospodarcze w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej były pozytywne. 
Okres ten charakteryzował się silnym wzrostem PKB, lepszą płynnością finansową, obniżeniem stóp procentowych, a także 
wzrostem napływu funduszy do danych regionów.  

Nastawione na realizację reform rządy wprowadziły zmiany korzystne dla gospodarki. Zmniejszenie reżimu podatkowego oraz 
restrykcji wobec zagranicznych inwestorów uprościło decyzje inwestycyjne, a także wpłynęło korzystnie na stabilność finansową 
poszczególnych państw. Reformy spowodowały wzrost wynagrodzenia realnego brutto oraz obniżenie poziomu bezrobocia, co  
w połączeniu z łatwiejszym dostępem do pożyczek i kredytów konsumenckich zagwarantowało wzrost poziomu konsumpcji 
indywidualnej. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej w maju 2004 r. środowisko inwestycyjne w Polsce stało się jeszcze bardziej 
atrakcyjne.  
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W opinii Spółki następujące czynniki decydują o atrakcyjności polskiego rynku nieruchomości dla deweloperów:  

(v) stały wzrost PKB, który prawdopodobnie przewyższy wyniki krajów Europy Zachodniej;  

(vi) wzrost poziomu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w wyniku przystąpienia Polski do UE;  

(vii) brak wysokiej jakości nieruchomości mieszkaniowych;  

(viii) powiększająca się klasa średnia; 

(ix) większe zyski w porównaniu z tymi osiąganymi w krajach Europy Zachodniej; oraz 

(x) dostępność korzystnego finansowania. 

W ostatnich latach wzrost PKB w krajach Europy Środkowej i Wschodniej znacząco przewyższył wyniki osiągane w Europie 
Zachodniej. Prognozuje się, że trend ten się utrzyma w związku ze stałym rozwojem gospodarczym regionu.  

Członkostwo w UE, znaczny wzrost majątku osobistego wytworzonego zarówno lokalnie, jak i w wyniku migracji oraz wzrost  
i rozwój działalności gospodarczej w stolicy i innych głównych miastach spowodowały powstanie dynamicznego rynku 
nieruchomości w regionie. 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na wzrost gospodarczy w Polsce były inwestycje zagraniczne. Strategiczna 
lokalizacja Polski, dobrze wyszkoleni pracownicy i specjaliści oraz zachęty dla inwestorów oferowane przez polski rząd w zna-
cznym stopniu przyczyniły się do pojawienia się większej ilości zagranicznych przedsiębiorstw, które zdecydowały się rozszerzyć 
swoją działalność na teren Polski. Od początku transformacji gospodarczej, tj. 1989 r., bezpośrednie inwestycje zagraniczne  
w Polsce osiągnęły poziom ponad 72 miliardów USD. Polska jest największym z nowo przyjętych państw członkowskich UE pod 
względem PKB i ludności. Coraz więcej inwestycji dokonywanych jest w sektorze wytwórczym, co w konsekwencji powoduje 
tworzenie lokalnych miejsc pracy, wzrost gospodarczy, a także pobudzenie eksportu. Polska gospodarka jest jedną z najszybciej 
rozwijających się w UE od 2004 r., odnotowując przyrost o 6,1% w 2006 r., z prognozowanym przyrostem powyżej 5,9% w 2007 r. 
W 2006 r., produkcja przemysłowa wzrosła o 11,8% w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy liczba zatrudnionych w sektorze 
korporacyjnym wzrosła o 3,8%. Przewiduje się, że ten silny wzrost połączony z relatywnie niską inflacją przyczyni się do dalszego 
dynamicznego rozwoju gospodarczego. Zgodnie z przewidywaniami, silna gospodarka może wygenerować zwiększenie 
zatrudnienia. Prognozuje się spadek stopy bezrobocia z 17,6% w 2005 r. do 12,8% w 2007 r., tj. spadek o 4,8% w okresie dwóch 
lat. Wzrost zatrudnienia połączony ze stopniową migracją polskich specjalistów przyczynił się do wzrostu poziomu wynagrodzeń. 
W grudniu 2006 r. przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze korporacyjnym wynosiło 3.028 PLN (784 EUR), co stanowiło 
wzrost o 8,4% w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym. W 2006 r. przeciętne wynagrodzenie wynosiło 2.644 PLN 
(685 EUR) co stanowiło wzrost o 5,1% w porównaniu z 2005 r. Powyższe dane wskazują na stały wzrost płac, którego 
kontynuacja prognozowana jest w 2007 r.  

Rada Polityki Pieniężnej NBP, po ustabilizowaniu poziomu inflacji, obniżyła stopę procentową z 6,5% w 2004 r. do 4% w czerwcu 
2006 r. Następnie podwyższyła stopę procentową do poziomu 4,25% w kwietniu 2007 r. Zgodnie ze statystykami GUS 
opublikowanymi w marcu 2007 r., w czwartym kwartale 2006 r. PKB Polski wzrósł o 6,4% w porównaniu z czwartym kwartałem 
2005 r. Stopa wzrostu przewyższała prognozy instytucji oraz niezależnych ekspertów. Przewiduje się, że PKB wzrośnie o 6,1%  
w 2007 r. i o 5% w 2008 r. Sytuacja gospodarcza w Polsce jest równie korzystna jak w połowie lat 90. Wzrasta bowiem popyt 
krajowy, występuje niski deficyt rachunku bieżącego oraz ogólny zrównoważony wzrost. Inflacja spadła z 3,6% w 2004 r., 2,2% w 
2005 r. do poziomu 1,3% w 2006 r. Wzrosła natomiast do 2,3% w maju 2007 r. Przewiduje się kolejny wzrost do 2,7% w 2008 r. 
(Źródło: EIU)  

Polski rynek nieruchomości mieszkaniowych  

Deficyt mieszkaniowy w Polsce szacowany jest na około 1,5 miliona mieszkań. Z tego powodu Polska jest jednym z najbardziej 
obiecujących rynków mieszkaniowych w Europie. W większości głównych obszarów wielkomiejskich popyt znacznie przewyższa 
podaż, co w rezultacie powoduje wzrost cen mieszkań. Warszawa nadal pozostaje głównym rynkiem, bowiem 25% nowych 
mieszkań powstaje na jej terenie. Pozostałe pięć obszarów wielkomiejskich (Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto oraz Łódź) 
stanowi łącznie około 32% nowo wybudowanych mieszkań. 

Trend ten wskazuje na odejście od istniejącego budownictwa i zwrot ku inwestycjom w stylu zachodnim. Stwarza to możliwość 
rozwoju dla podmiotów posiadających możliwości realizacji projektów deweloperskich, pozwalając na wykorzystanie zapotrzebo-
wania na nowe budynki z opcją pre-let. Zapotrzebowanie odnoszące się ściśle do danego sektora różni się zależnie od kraju. 
Odnotowano wzrost popytu w centrach regionalnych. 

Wzrasta popyt na nowoczesne projekty budownictwa mieszkaniowego. Społeczeństwo dysponuje coraz większymi dochodami,  
a kredyty hipoteczne stały się bardziej dostępne. W związku z tym wzrasta potrzeba zamiany starych bloków mieszkalnych na 
nowoczesne budownictwo. Wpływa to na zwiększenie cen sprzedaży zarówno wszelkiego rodzaju mieszkań, jak i innej powie-
rzchni. Pomimo wzrostu cen gruntu i kosztów budowy marże z realizacji projektów mieszkaniowych w obszarach wielkomiejskich 
również uległy poprawie. 
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Polski rynek kredytów hipotecznych odnotował gwałtowny wzrost. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Związek Banków 
Polskich na dzień 31 grudnia 2005 r. wartość kredytów hipotecznych udzielonych klientom indywidualnym wzrosła o 30%  
w porównaniu z 31 grudnia 2004 r., osiągając poziom 45,8 miliarda PLN na dzień 31 grudnia 2005 r. W 2006 r. wartość całkowita 
nowych kredytów hipotecznych udzielonych klientom indywidualnym wyniosła 44,4 miliarda PLN. Związek Banków Polskich 
przewiduje, że w 2007 r. wartość nowych kredytów osiągnie poziom 54 miliardów PLN, co będzie stanowiło 22-proc. wzrost w 
porównaniu z 2006 r. Zwiększona dostępność kredytów hipotecznych wpłynęła korzystnie na rozwój rynku nieruchomości  
w Polsce. 

Na chwilę obecną najwyższy rozwój rynku odnotowano w Warszawie. Jednakże od 2005 r. inne rynki mieszkaniowe również 
zanotowały znaczny wzrost, w szczególności Wrocław, z najwyższym wskaźnikiem wzrostu rynku oraz Kraków, w którym zano-
towano największy wzrost cen. 

Zgodnie z raportami REAS, prognozy długoterminowe dotyczące rynków nieruchomości w obszarach wielkomiejskich są 
niezwykle obiecujące. W okresie kolejnych dwóch-trzech lat przewiduje się, że tempo wzrostu osłabnie, a ceny ulegną stabilizacji. 
Powodem tego będzie zwiększenie ilości mieszkań dostępnych do sprzedaży, nabytych w latach 2005-2006, w celach 
inwestycyjnych zamiast mieszkaniowych. Ich liczba zależeć będzie od ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce, opodatkowania, 
warunków udzielania kredytów hipotecznych, a także zdolności inwestorów do zaspokojenia zmniejszonego popytu. 

Rynek mieszkaniowy jest niezwykle podzielony, stąd też spodziewane są procesy konsolidacyjne w okresie kilku najbliższych lat. 

Główne obszary wielkomiejskie 

Podstawowe wskaźniki zaprezentowane poniżej pokazują różnice pomiędzy Warszawą, Poznaniem, Wrocławiem, Trójmiastem  
a Łodzią. 

 Warszawa Poznań Wrocław Trójmiasto Łódź 

Obszar (km2) ............................................................................................. 517 261 293 415 294 

Ludność (1.000 mieszkańców, na dzień 30 czerwca 2006 r.) ................... 1.701 567 635 750 764 

PKB per capita (PLN, 2004 r. ceny bieżące) ............................................. 68.140 49.125 34.351 34.733 29.104 

Sprzedaż detaliczna w miliardach (PLN, w 2005 r.) .................................. 67.0 9.6 7,0 3,4 
(Gdańsk) 4,0 

Bezrobocie (w lutym 2007 r.) ..................................................................... 4,5 4,8 7,6 5,8 12,3 

Miesięczne wynagrodzenie (PLN, w 2006 r.) ............................................ 3.553 2.864 2.581 3.260 
(Gdańsk) 2.349 

Nasycenie zabudowy (mieszkanie na 1.000 mieszkańców, w 2005 r.) ..... 443,7 390,4 387,3 384,5 432,4 

Mieszkania oddane do użytku (na 1.000 mieszkańców, w 2006 r.) ........... 8,0 4,8 6,9 6,4 1,6 

Źródło: GUS 

Warszawa  

Informacje ogólne 

Warszawa jest administracyjną i finansową stolicą Polski. Jednym z czynników mających korzystny wpływ na przewidywany 
wzrost gospodarczy w Warszawie jest obecność wielu zagranicznych spółek. Według raportów REAS, bezrobocie stanowi ułamek 
średniej krajowej i od marca 2007 r. utrzymuje się na poziomie 4,4%. Populacja Warszawy stale wzrasta z racji napływu wielu 
młodych ludzi, którzy generują popyt na małe lokale mieszkalne. 26% całkowitej liczby ludności Warszawy stanowią osoby  
w wieku od 20 do 34 lat, zakładające największą liczbę gospodarstw domowych. Grupa ta jest również najliczniejszą bazą 
klientów dla inwestorów oraz banków udzielających kredytów na zakup nowych lokali mieszkalnych. Ogólnie demografowie 
przewidują wzrost liczby ludności obszaru miejskiego Warszawy o 25% do 30% w ciągu kolejnych 10 lat. 

Istniejące nieruchomości mieszkalne 

Zgodnie z Powszechnym Spisem Ludności przeprowadzonym w 2002 r., w Warszawie było 648.600 lokali mieszkalnych 
zamieszkanych na stałe przy całkowitej liczbie mieszkań wynoszącej 700.000. Łączna liczba mieszkań nie uległa znaczącej 
zmianie od 2002 r.  

Mieszkania spółdzielcze, własnościowe oraz lokatorskie stanowią około 48,8% całkowitej liczby mieszkań. Posesje mieszkalne 
należące do osób fizycznych obejmują domy jednorodzinne oraz mieszkania w blokach wielorodzinnych, zarządzane przez 
wspólnoty lokatorów, które stanowiły w 2002 r. 29,7% łącznej liczby mieszkań. Sprzedaż mieszkań ich dotychczasowym 
lokatorom zmniejszyła udział mieszkań komunalnych w ogólnej liczbie mieszkań do 16,5%, lecz mieszkania komunalne obejmują 
nadal wiele lokali nadających się do prywatyzacji, szczególnie w budynkach należących do wspólnoty lokatorów. W wyniku 
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prywatyzacji całkowita ilość mieszkań zakupionych przez spółki dla swoich pracowników uległa znaczącemu spadkowi i obecnie 
wynosi około 1,5% łącznej liczby mieszkań w mieście.  

Przeciętne mieszkanie w Warszawie ma 54,7 m2 przestrzeni użytkowej, składa się średnio z 3,2 pokoju (w ujęciu statystycznym 
kuchnia uznawana jest za oddzielny pokój) i jest zamieszkane przez średnio 2,6 lokatora. 

Budowa i wycena budynków mieszkalnych 

Według raportów REAS, rok 2001 był z racji zakończenia budowy 14.700 lokali mieszkalnych rokiem rekordowym dla 
warszawskich deweloperów. W kolejnych latach liczba nowych lokali mieszkalnych oddanych do użytku uległa znacznemu 
spadkowi, podobnie jak liczba nowych projektów oraz wydanych pozwoleń na budowę, przy czym najniższy wzrost odnotowano  
w 2003 r. W rezultacie w 2004 r. wybudowano w Warszawie niewielką ilość lokali mieszkalnych. Jednakże liczba nowych 
projektów mieszkaniowych oraz wydanych pozwoleń na budowę od 2004 r. wzrasta. W 2005 r. liczba lokali mieszkalnych 
oddanych do użytku wyraźnie wzrosła i osiągnęła drugą najwyższą wartość w stosunku do ubiegłych lat. Natomiast w 2006 r. 
uległa ona ponownemu spadkowi o blisko 5%.  

Zgodnie z planami deweloperów ujawnionymi w ramach badania rynku, przeprowadzonego przez REAS w kwietniu 2007 r., 
inwestorzy zamierzają wybudować około 17.400 mieszkań w 2007 r. oraz około 11.800 mieszkań w 2008 r. Generalnie szacuje 
się, że liczba nowych inwestycji mieszkaniowych, które zostaną zrealizowane w 2007 r. i 2008 r., będzie znacznie wyższa niż  
w 2006 r.  

Średnia cena wywoławcza nowych lokali mieszkalnych w Warszawie w okresie poprzedzających sześciu miesięcy wzrosła  
o 36,7% z 6.000 PLN za m2 i w maju 2007 r. osiągnęła wartość 8.200 PLN za m2.  

Przewidywania i trendy 

Stopa wzrostu popytu na nowe lokale mieszkalne w Warszawie będzie spadać, wraz z obniżonym poziomem sprzedaży lokali 
mieszkalnych na cele inwestycyjne, częściowo wywołane wzrostem zakupu mieszkań ze strony Polaków zatrudnionych za 
granicą, przekazujących zarobki do Polski. Szacuje się, że podaż utrzyma się na poziomie 21.000 lokali mieszkalnych rocznie. 
Podczas gdy rynek będzie bardziej stabilny, popyt wciąż może przewyższać podaż. Zgodnie z planami inwestorów, łączna 
wartość pierwotnego rynku mieszkaniowego w Warszawie wzrośnie o kolejne 44% i ostatecznie wyniesie 10 miliardów PLN 
rocznie. 

Poznań 

Informacje ogólne 

Poznań należy do najsilniejszych pod względem gospodarczym miejskich obszarów Polski, w szczególności pod względem 
handlu, usług finansowych, edukacji oraz rynku nieruchomości. Jest także najważniejszym w Polsce centrum targowym. 7 kwie-
tnia 2006 r. Moody’s Investors Service ocenił Poznań jako A-3 ze stabilną prognozą.  

Populacja Poznania powoli spada, z 590.000 w 1990 r. do 567.000 w 2006 r. W strukturze wiekowej populacji Poznania wyróżnia 
się dwa wyże demograficzne: pierwszy w grupie wiekowej osób od 50 do 57 lat i drugi obejmujący ich dzieci teraz w wieku od 18 
do 28 lat. Druga grupa osiąga obecnie dorosłość i prawdopodobnie będzie nabywać mieszkania w nadchodzących latach.  

Istniejące nieruchomości mieszkalne 

Całkowita liczba mieszkań w Poznaniu wynosi 217.000 lokali, z których 85% jest własnością prywatną spółdzielni mieszkaniowych 
oraz osób fizycznych. Jedynie 9% łącznej liczby mieszkań w Poznaniu jest w posiadaniu władz miejskich.  

Prawie 25% wszystkich mieszkań w Poznaniu wybudowano przed 1939 r. Zbudowane w latach 1971-1988 przy użyciu dużych płyt 
betonu mieszkania niskiej jakości stanowią 40% łącznej liczby mieszkań. Jedynie 12% łącznej liczby mieszkań wybudowano  
w latach 1989-2002.  

Przeciętne mieszkanie w Poznaniu ma 63,0 m2 powierzchni użytkowej. 

Budowa i wycena budynków mieszkalnych 

Według raportów REAS, w przeciągu ostatnich sześciu lat, każdego roku budowano średnio 2.900 lokali mieszkalnych, jednakże 
liczba ta ulegała wahaniom od 2.200 do 3.400 lokali. W 2006 r. liczba nowych lokali oddanych do użytku spadła o 550  
w porównaniu z rokiem ubiegłym.  

W 2005 r. rozpoczęto budowę około 3.700 mieszkań. W marcu 2007 r. inwestorzy ogłosili plany budowy około 3.000 mieszkań  
w roku bieżącym i 1.300 mieszkań w 2008 r. Rok 2007 prawdopodobnie będzie rokiem rekordowym pod względem największej 
liczby lokali mieszkalnych oddanych do użytku w Poznaniu.  

Średnia cena wywoławcza 60% nowych lokali mieszkalnych wystawionych na sprzedaż wahała się między 5.000 PLN a 7.000 
PLN za m2 w maju 2007 r.  
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Przewidywania i trendy 

Tempo wzrostu popytu na lokale mieszkalne w Poznaniu będzie spadać, wraz z niższym poziomem sprzedaży lokali zakupionych 
na cele inwestycyjne, częściowo wywołane wzrostem zakupu lokali ze strony Polaków zatrudnionych za granicą, przekazujących 
zarobki do Polski. Szacuje się, że podaż utrzyma się na poziomie 8.000 lokali mieszkalnych rocznie. Rynek będzie bardziej 
stabilny, jednak przewiduje się, że popyt przewyższy podaż. W 2007 r. łączna wartość pierwotnego rynku mieszkaniowego  
w Poznaniu ulegnie podwojeniu w porównaniu z rokiem ubiegłym i osiągnie wartość 1,3 miliarda PLN. 

Wrocław 

Informacje ogólne 

Wrocław jest stolicą regionu Dolnego Śląska. Korzystna lokalizacja i rozwinięta infrastruktura transportowa miasta, jak również 
efektywnie działająca lokalna administracja mają korzystny wpływ na gospodarczy rozwój miasta. Sytuację gospodarczą 
Wrocławia odzwierciedlają oceny ratingowe BBB+ agencji Fitch Ratings. 

W czerwcu 2006 r. populacja Wrocławia wynosiła 635.000 mieszkańców. Pod względem demograficznym we Wrocławiu wyróżnia 
się dwa wyże: w grupie wiekowej od 20 do 30 lat oraz w grupie od 45 do 55 lat. 

Istniejące nieruchomości mieszkalne 

Pod koniec 2002 r. we Wrocławiu istniało około 230.000 mieszkań. Średnia powierzchnia użytkowa wynosiła mniej niż 60 m2 i była 
zajmowana średnio przez 2,7 osoby. Blisko 75% lokali stanowiło własność prywatną należącą do spółdzielni mieszkaniowych lub 
osób prywatnych, natomiast reszta należała do władz miejskich. 

Budowa i wycena budynków mieszkalnych 

Według raportów REAS, w ostatniej dekadzie liczba nowych lokali mieszkalnych ukończonych we Wrocławiu ulegała znaczącym 
wahaniom. Przed rokiem 1998 liczba nowych lokali mieszkalnych oddanych do użytku była niewielka. W 1998 r. wybudowano 
około 1.800 mieszkań. W okresie od roku 1999 do 2001 odnotowano widoczny wzrost nowych inwestycji, a w 2001 r. wydajność 
budownictwa mieszkaniowego wzrosła do około 5.500 lokali mieszkalnych. W kolejnych latach liczba nowych inwestycji wyraźnie 
spadła. W 2005 r. liczba nowo zrealizowanych projektów stanowiła zaledwie połowę liczby nowych lokali oddanych w roku 2003. 
Jednak tendencja ta odwróciła się w 2006 r., kiedy wybudowano około 4.400 mieszkań. 

W marcu 2007 r. deweloperzy ogłosili plany budowy blisko 4.100 mieszkań w 2007 r. i około 4.000 mieszkań w roku 2008. 

Średnia cena wywoławcza nowych lokali mieszkalnych we Wrocławiu w okresie poprzedzających sześciu miesięcy wzrosła o 2%  
i w marcu 2007 r. wynosiła około 7.149 PLN za m2. 

Przewidywania i trendy 

Tempo wzrostu popytu na nowe lokale mieszkalne we Wrocławiu będzie spadać, wraz z niższym poziomem sprzedaży lokali 
mieszkalnych na cele inwestycyjne, częściowo wywołane wzrostem zakupu lokali ze strony Polaków zatrudnionych za granicą, 
przekazujących zarobki do Polski. Szacuje się, że podaż utrzyma się na poziomie powyżej 8.000 lokali mieszkalnych rocznie. 
Podczas gdy rynek będzie bardziej stabilny, popyt prawdopodobnie będzie wciąż przewyższał podaż. W 2008 r. łączna wartość 
pierwotnego rynku mieszkaniowego we Wrocławiu może osiągnąć około 2 miliardów PLN. 

Trójmiasto 

Informacje ogólne 

Trójmiasto jest największym regionem miejskim w północnej Polsce i na południowych wybrzeżach Morza Bałtyckiego. Składa się 
z trzech miast: Gdańska, Sopotu i Gdyni. Populacja Trójmiasta sięga około 750.000 mieszkańców. Podstawą rozwoju zarówno 
Gdańska, jak i Gdyni są morskie i przemysłowe sektory gospodarki. Ponadto znaczący wzrost gospodarczy w Gdańsku i Sopocie 
generuje turystyka. W kwietniu 2007 r. stopa bezrobocia w Gdańsku kształtowała się na poziomie 5,2%, w Gdyni 5,1%  
i w Sopocie 4,4%. 

Istniejące nieruchomości mieszkaniowe 

Zgodnie z narodowym spisem ludności przeprowadzonym w 2002 r., w Trójmieście znajdowało się 261.000 lokali mieszkalnych. 
Gdańsk posiadał 157.600 lokali (około 60% łącznej liczby lokali Trójmiasta), Gdynia 88.300 lokali (około 33%), a Sopot 15.700 
lokali (około 6%). 

Struktura własnościowa lokali mieszkalnych w Gdańsku wyróżnia się od struktury pozostałych dwóch miast znacznie większą 
liczbą lokali, będących w posiadaniu władz miasta. Ogólnie rzecz biorąc, z 95% lokali mieszkalnych w Trójmieście 45% należy do 
spółdzielni mieszkaniowych, 33% do właścicieli prywatnych, a 16% do władz miejskich. 

Najmniejsze lokale mieszkalne występują w Gdańsku, gdzie przeciętny lokal ma 57,6 m2 powierzchni użytkowej, natomiast 
największe lokale występują w Sopocie – 62,1 m2. 
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Budowa i wycena budynków mieszkalnych 

W ostatnich latach liczba nowych ukończonych lokali mieszkalnych wzrosła z 1.900 w 2000 r. do 4.900 w 2003 r. Generalnie,  
w ubiegłych latach zostało wybudowanych znacznie więcej nowych lokali mieszkalnych. W 2006 r. zostało oddanych ponad dwa 
razy więcej lokali niż w 2000 r., jednak największą liczbę lokali wybudowano w 2003 r. 

W lutym 2007 r. deweloperzy ogłosili plany budowy około 3.900 lokali mieszkalnych w 2007 r. oraz około 2.200 mieszkań w 2008 r. 

Średnia cena wywoławcza nowych lokali mieszkalnych w Trójmieście w okresie poprzedzających pięciu miesięcy wzrosła o 4,9%  
i w lutym 2007 r. wynosiła 6.761 PLN za m2. 

Przewidywania i trendy 

Stopa wzrostu popytu na nowe lokale mieszkalne w Trójmieście będzie spadać, wraz z obniżonym poziomem sprzedaży lokali 
mieszkalnych na cele inwestycyjne, częściowo wywołanym wzrostem zakupu lokali ze strony Polaków zatrudnionych za granicą, 
przekazujących zarobki do Polski. Szacuje się, że podaż utrzyma się na poziomie przekraczającym 6.000 lokali mieszkalnych 
rocznie. Podczas gdy rynek będzie bardziej stabilny, popyt wciąż może przewyższać podaż. W 2007 r. łączna wartość 
pierwotnego rynku mieszkaniowego w Trójmieście może przekroczyć 1 miliard PLN (osiągając około 1,4 miliarda PLN).  

Łódź 

Informacje ogólne 

Łódź jest drugim miastem w Polsce pod względem populacji oraz ważnym narodowym ośrodkiem przemysłowym oraz 
handlowym. Jej populacja sięga 760.300 mieszkańców. Łódź jest zlokalizowana w centrum Polski, 120 km od stolicy. Mimo to, 
zgodnie z najnowszymi prognozami demograficznymi, populacja Łodzi spadnie w ciągu następnych dziesięciu lat o około 7%, do 
708.000 mieszkańców. 

Istniejące nieruchomości mieszkaniowe 

W 2002 r. średnia powierzchnia użytkowa lokalu w Łodzi wynosiła 52,1 m2, natomiast lokale o powierzchni użytkowej mniejszej niż 
50 m2 stanowiły 60% ich łącznej liczby. Jeden lokal jest zamieszkiwany przez średnio 2,47 osoby. Generalnie, lokale mieszkalne  
w Łodzi cechuje bardzo niska jakość. Łączny deficyt nowych lokali mieszkalnych w regionie miejskim Łodzi oszacowano na 44.000. 

Budowa i wycena budynków mieszkalnych 

W 2006 r. ukończono budowę 1.186 lokali mieszkalnych w Łodzi. Obecna liczba oddanych lokali nadal ustępuje poziomowi z lat 
2000-2004, kiedy każdego roku liczba nowych mieszkań przekraczała 1.200, a w rekordowym roku 2001 osiągnęła liczbę 1.620 
lokali. Jednak od 2005 r., w którym to zanotowano spadek liczby nowych lokali do 682, ich liczba wzrosła. 

W marcu 2007 r. deweloperzy oraz spółdzielnie mieszkaniowe ogłosili plany budowy około 1.200 lokali mieszkalnych w 2007 r. 
oraz około 900 lokali w roku 2008. 

Większość projektów mieszkaniowych, planowanych w ramach inwestycji w Łodzi w najbliższych latach, jest zlokalizowana w cen-
trum i na terenach sąsiadujących z centrum miasta. Wiele projektów realizuje się na terenach dawnych ośrodków przemysłowych, 
nierzadko poddając renowacji istniejące budynki. 

Od marca 2007 r. średnia cena wywoławcza za około 65% nowych lokali mieszkalnych wystawionych na sprzedaż w Łodzi wahała 
się między 5.000 PLN i 6.000 PLN za m2. 

Przewidywania i trendy 

Zgodnie z raportem opublikowanym przez REAS, stopa wzrostu popytu na nowe lokale mieszkalne w Łodzi będzie spadać, wraz  
z obniżonym poziomem sprzedaży lokali mieszkalnych na cele inwestycyjne, częściowo wywołanym wzrostem zakupu obiektów 
ze strony Polaków zatrudnionych za granicą, przekazujących zarobki do Polski. Szacuje się, że podaż wzrośnie do 1.800 nowych 
lokali mieszkalnych rocznie. Podczas gdy rynek będzie bardziej stabilny, popyt może przewyższyć podaż. W 2007 r. łączna 
wartość pierwotnego rynku mieszkaniowego w Łodzi prawdopodobnie przekroczy 440 milionów PLN. 

Konkurencja 

Polski sektor deweloperski pozostaje wciąż bardzo rozdrobniony. Większość deweloperów koncentruje swoją działalność na 
jednym obszarze miejskim. Według raportu opublikowanego przez REAS, dwaj wiodący pod względem liczby oddanych do użytku 
lokali deweloperzy nieruchomości mieszkalnych to Dom Development S.A. i J.W. Construction S.A. 

Warszawa 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez REAS przed kwietniem 2007 r., w roku 2007 i 2008 w Warszawie zrealizowane zostaną 
234 projekty przez 125 deweloperów. Średnia inwestycja w 2007 r. będzie obejmować 126 mieszkań, czyli blisko tyle samo co  
w roku poprzednim, podczas gdy w 2008 r. liczba ta wzrośnie do średnio 135 mieszkań na projekt.  
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Pod względem ukończonych lokali mieszkalnych Dom Development S.A. oraz J.W. Construction S.A. są wyraźnymi liderami na 
rynku warszawskim i w roku 2006 ukończyli odpowiednio około 1.700 oraz 809 lokali. W opinii Spółki następujący deweloperzy 
nieruchomości mieszkalnych są jej głównymi konkurentami na rynku warszawskim: Dom Development S.A., Echo Investment 
S.A., Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. i Pirelli Pekao Real Estate Sp. z o.o. 

Poznań 

W Poznaniu projekt średniej wielkości w 2006 r. obejmował około 70 lokali mieszkalnych. W oparciu o plany deweloperów, 
przekazane REAS w maju 2007 r., średnia wielkość projektu wzrośnie do 89 lokali w 2007 i 2008 r. Rynek pozostaje wysoce 
rozdrobniony, a łączna liczba lokali, które zostaną oddane przez dziesięciu najlepszych deweloperów w 2006 r., wynosić będzie 
2.500. W 2006 r. ATANER Sp. z o.o., wiodący deweloper pod względem liczby oddanych lokali, ukończył 600 lokali, tuż za nim 
plasowała się spółka WECHTA S.A., która oddała około 450 lokali mieszkalnych. 

Wrocław 

We Wrocławiu projekt średniej wielkości w 2006 r. obejmował około 69 lokali mieszkalnych. W oparciu o plany deweloperów, 
przekazane REAS w maju 2007 r., średnia wielkość projektu wzrośnie do 84 lokali i 96 lokali odpowiednio w 2007 i 2008 r. Rynek 
pozostaje wysoce rozdrobniony, a łączna liczba lokali mieszkalnych oddanych przez dziesięciu najlepszych deweloperów  
w 2006 r., wyniosła 1.600. W 2006 r. wiodącym deweloperem pod względem liczby ukończonych projektów było Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Ogólnego Dach Bud Sp. z o.o., które oddało około 360 lokali. 

Trójmiasto 

W Trójmieście projekt średniej wielkości w 2006 r. obejmował około 44 lokali mieszkalnych. W oparciu o plany deweloperów, 
przekazane REAS w maju 2007 r., średnia wielkość projektu wzrośnie do 60 lokali i 90 lokali odpowiednio w roku 2007 i 2008. 
Rynek pozostaje wysoce rozdrobniony, a łączna liczba lokali, które zostaną oddane przez dziesięciu najlepszych deweloperów  
w 2006 r., wynosić będzie około 2.600. W 2006 r. Invest Komfort S.A., wiodący deweloper pod względem liczby ukończonych 
projektów, ukończył około 460 lokali. Zbliżoną liczbę obiektów oddało przedsiębiorstwo Allcon Osiedla Sp. z o.o. 

Łódź 

W Łodzi projekt średniej wielkości w 2006 r. obejmował około 40 lokali mieszkalnych. W oparciu o plany deweloperów, 
przekazane REAS w maju 2007 r., średnia wielkość projektu wzrośnie do 58 i 75 lokali odpowiednio w roku 2007 i 2008. Rynek 
pozostaje wysoce rozdrobniony, a łączna liczba lokali, które mają zostać oddane przez dziesięciu najlepszych deweloperów, 
wynosić będzie 71% całkowitej liczby oddanych lokali. Z racji, iż liderzy na rynku łódzkim, pod względem liczby oddanych 
mieszkań, realizują projekty obejmujące mniej niż 90 lokali, należy sądzić, iż rynek ten jest w fazie rozwoju. 
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OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

Ogólna charakterystyka 

Ronson jest doświadczoną, dynamicznie rozwijającą się spółką deweloperską realizującą projekty mieszkaniowe. Spółka szybko 
rozszerza geograficzny zasięg swojego działania na większe miasta Polski. Korzystając z posiadanego portfela atrakcyjnych 
gruntów, Ronson ma szanse stać się wiodącym w Polsce deweloperem w obszarze budownictwa mieszkaniowego. 

Do chwili obecnej Grupa zakończyła pięć inwestycji, sprzedając 771 mieszkań o łącznej powierzchni 60.690 m2. Na dzień 
niniejszego Prospektu Grupa była w trakcie realizacji czterech nowych projektów obejmujących 544 mieszkania o łącznej 
powierzchni około 39.400 m2, z których 319 zostanie ukończonych przed końcem 2007 r. Ponadto Grupa podjęła obecnie 
przygotowania do 19 inwestycji obejmujących 4.735 mieszkań, zlokalizowanych w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie. 
Grupa podpisała również pięć przedwstępnych umów sprzedaży dotyczących nieruchomości gruntowych w Poznaniu, Wrocławiu  
i Szczecinie. 

Działalność Grupy w podziale na znaczące obszary miejskie w Polsce prezentuje poniższa mapa:  

Miasta, w których obecnie 
realizowane są projekty

Miasta, w których Grupa zamierza 
inwestować

 

Historia Grupy 

Grupa utworzona została w 2000 roku przez grupę inwestorów mających na celu prowadzenie działalności deweloperskiej głównie 
na terenie Polski. W tym czasie Israel Theatres Ltd. oraz U. Dori Engineering Works Corp Ltd. utworzyły holenderską spółkę 
holdingową ITR Dori B.V., która objęła 50% udziałów w Grupie Ronson. Obydwaj inwestorzy – Israel Theatres Ltd. i U. Dori 
Engineering Works Corp Ltd. – posiadali po 50% udziałów w spółce ITR Dori B.V. W ramach Grupy Ronson tworzone były osobne 
spółki z siedzibą w Polsce, przeznaczone do realizacji poszczególnych projektów. Każda ze spółek celowych, w których ITR Dori 
B.V. posiadała bezpośrednio 50% udziałów, była właścicielem wszystkich aktywów i pasywów związanych z realizowanym 
obiektem. Pozostałe 50% udziałów w spółkach celowych znajdowało się w posiadaniu stron niepowiązanych, a zatem spółki 
celowe w grupie Ronson nie posiadały udziałowca większościowego.  

W dniu 19 stycznia 2006 r. spółka ITR Dori B.V. odkupiła od innych udziałowców pozostałe 50% udziałów w każdej z polskich 
spółek celowych Grupy Ronson, stając się ich jedynym właścicielem.  

W listopadzie 2006 r. Grupa Ronson zyskała nowego inwestora – General Electric Company Inc., który za pośrednictwem swej  
w 100% spółki zależnej – Gator Investment Sp. z o.o., objął, w zamian za gotówkę, 20,9% udziałów w wybranych polskich 
spółkach celowych realizujących projekty budownictwa mieszkaniowego. Trzy spółki z Grupy Ronson zostały wyłączone z inwe-
stycji GE Real Estate. 
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W ramach przygotowań do niniejszej pierwszej oferty publicznej, w dniu 18 czerwca 2007 r., została zawiązana spółka Ronson 
Europe N.V., Emitent, będąca w 100% własnością ITR Dori B.V. W dniu 30 czerwca 2007 r. ITR Dori B.V. wniosła do Spółki wkład 
niepieniężny w postaci swoich udziałów i praw do udziałów w 36 polskich spółkach celowych. W ramach tej operacji ITR Dori B.V. 
dokonał również transferu zobowiązania o wartości kapitału 13.533 tysięcy PLN, wynikającego z umowy pożyczki zawartej 
pomiędzy ITR Dori B.V. i Ronson Development Residential Sp. z o.o., jedną ze spółek, której udziały zostały przekazane na rzecz 
Emitenta.  

W dniu 26 lipca 2007 r. nowo powstała spółka zależna Ronson – R.D. Sp. z o.o. Landscape Sp.k. – zawarła przedwstępną umowę 
sprzedaży w związku z nabyciem od ITR Dori B.V. aktywów spółki Brighton Tec Sp. z o.o. Głównym składnikiem majątku spółki 
Brighton Tec jest działka gruntu znajdująca się w dzielnicy Mokotów, w Warszawie. Brighton Tec wystąpił dla tej działki o decyzję 
o warunkach zabudowy dla obiektu o przeznaczeniu mieszkaniowym, w odróżnieniu od obiektu handlowego rozważanego 
pierwotnie. W dniu 27 września 2007 r. została dokonana sprzedaż wspomnianych wyżej aktywów za kwotę 11.500.000 EUR  
w gotówce, co stanowiło wartość godziwą tych aktywów zgodnie z ich wyceną. Po dokonaniu powyższej sprzedaży całość 
działalności Grupy Ronson przed reorganizacją została przeniesiona do Ronson Europe N.V. 

W dniu 27 września 2007 r. GE Real Estate CE Residential B.V., holenderska spółka zależna spółki General Elelctronic Real 
Estate Equities, Inc. w zamian za 20,9% akcji w spółce Ronson Europe N.V., przekazała na rzecz Ronson Europe N.V. swoje 
udziały we wszystkich polskich spółkach celowych grupy Ronson. W rezultacie 79,1% akcji w kapitale zakładowym Ronson 
Europe N.V. należy do ITR Dori B.V., a właścicielem pozostałych 20,9% akcji jest spółka GE Real Estate CE Residential B.V. 

Nasza przewaga konkurencyjna 

W opinii Spółki posiada ona następujące przewagi konkurencyjne: 

Model biznesowy przynoszący wysokie zyski 

Grupa ukończyła pięć inwestycji, sprzedając 771 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 60.690 m2 i wygenerowała w ostatnich 
trzech latach stabilną marżę brutto na poziomie co najmniej 40%. W roku zakończonym 31 grudnia 2006 r. Grupa wybudowała 
ogółem 184 lokale mieszkalne i osiągnęła zysk brutto wynoszący około PLN 128.000 za lokal. W roku 2005 i 2004 Grupa 
wybudowała odpowiednio 284 i 110 lokali mieszkalnych i osiągnęła zysk brutto odpowiednio w wysokości około 116.000 PLN oraz 
163.000 PLN za lokal. Pod względem ogólnej rentowności całkowita marża brutto Grupy wyniosła 44% w roku 2004, 40% w roku 
2005 oraz 42% w roku 2006. W okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2007 r. całkowita marża brutto pozostawała 
na poziomie 30%, ponieważ Grupa uznała przychody ze sprzedaży jedynie 33 lokali, których budowa została ukończona jeszcze  
w 2006 roku. 

Silna pozycja na rynku 

W opinii Spółki zyskała ona silną pozycję rynkową, ponieważ cieszy się dobrą reputacją jako świadczący wysokiej jakości usługi, 
wiarygodny deweloper działający w sektorze budownictwa mieszkaniowego, który przyciąga nowych klientów i posiada 
konkurencyjną przewagę względem innych spółek deweloperskich. Pozycję Spółki na rynku umacnia dodatkowo fakt, że 
koncentruje się ona praktycznie wyłącznie na budowaniu lokali mieszkalnych, zaspokajając zapotrzebowanie rosnącej klasy 
średniej. 

Aktywnie zaangażowana w rozszerzanie działań na mniejszych rynkach miejskich  

Na początku działalności Spółka koncentrowała swoje działania wyłącznie na rynku warszawskim. Obecnie natomiast jest ona 
aktywnie zaangażowana w realizację projektów inwestycyjnych oraz badanie możliwości podjęcia działań na wielu innych rynkach 
miejskich w Polsce. Spółka przeprowadziła już badania rynku w Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie, Bydgoszczy, Łodzi i Trój-
mieście (Gdańsk, Gdynia i Sopot) i wstępnie stwierdziła, iż rynki te wraz z innymi, jeszcze niezbadanymi obszarami miejskimi  
w Polsce o liczbie ludności przekraczającej 250 tysięcy stanowią dla Spółki duży potencjał w zakresie sprzedaży lokali 
mieszkalnych. Ze względu na brak budownictwa mieszkaniowego o wysokim standardzie na tych terenach Spółka uważa, że mają 
one wysoki potencjał wzrostu oraz że rynek budownictwa mieszkaniowego na tych obszarach będzie szybko się rozwijał. Dlatego 
też Spółka nabyła już nieruchomości gruntowe i rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego w Poznaniu, a ponadto nabyła 
grunty we Wrocławiu i w Szczecinie. Ze względu na posiadany portfel nieruchomości oraz wiedzę dotyczącą głównych obszarów 
miejskich poza Warszawą, w opinii Spółki ma ona wyjątkową możliwość poszerzania swojej działalności na tych rynkach, 
wyprzedzając wielu swoich konkurentów. 

Doświadczony międzynarodowy Zarząd i skuteczne procedury decyzyjne 

W opinii Spółki czerpie ona korzyści z wszechstronnego doświadczenia Zarządu w zakresie realizacji projektów deweloperskich 
na rynku nieruchomości. Ponadto Spółka ma stosunkowo prostą operacyjną strukturę korporacyjną, która pozwala na 
podejmowanie decyzji inwestycyjnych w krótkim czasie, na przykład dotyczących zakupu atrakcyjnych nieruchomości gruntowych. 
W opinii Spółki proste procedury decyzyjne powodują, że Zarząd może oceniać możliwości inwestycyjne i realizować transakcje 
dotyczące nieruchomości szybciej i dogłębniej w porównaniu z nowymi spółkami wchodzącymi na rynek polski.  
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Korzyści płynące z uznanych w kręgach międzynarodowych akcjonariuszy posiadających znaczną wiedzę na temat 
sektora 

Spółka jest jedynym holdingiem w sektorze budownictwa mieszkaniowego w Polsce, w który zainwestowała spółka GE Real 
Estate. GE Real Estate CE Residential B.V., przedsiębiorstwo powiązane z GE Real Estate, jednostką biznesową GE Commercial 
Finance, będącą oddziałem General Electric Company, jest jednym z największych inwestorów na świecie działającym na rynku 
nieruchomości, z portfelem aktywów o wartości około 59 miliardów USD. Ponadto U. Dori Engineering Works Corp. Ltd., spółka 
notowana na giełdzie w Tel Awiwie, ma ponad 50-letnie doświadczenie w prowadzeniu licznych inwestycji w zakresie 
budownictwa mieszkaniowego oraz inwestycji komercyjnych. Israel Theatres Ltd. prowadzi, bezpośrednio i pośrednio, działalność 
w sektorach rozrywkowym i nieruchomości, zarówno w Izraelu, jak i w Europie Środkowej. Ponadto posiada bogate doświadcze-
nia w zakresie działalności w sektorze budowlanym w Polsce.  

U. Dori Engineering Works Corp. Ltd. oraz Israel Theatres Ltd. współpracują od ponad 20 lat przy realizacji różnych inwestycji  
w sektorze nieruchomości mieszkaniowych w Izraelu i Polsce. Obecność tak uznanych na rynku międzynarodowym akcjonariuszy 
umacnia wiarygodność Spółki. Ponadto, w oparciu o dogłębną wiedzę akcjonariuszy na temat sektora, Spółka wdrożyła skuteczne 
systemy i procedury wewnętrzne, które ułatwiają jej prowadzenie działalności oraz realizację inwestycji. Spółka jest przekonana, 
że wspomniane systemy i procedury pomogą zwiększyć jej zdolność do dokonywania optymalnych inwestycji w grunty, 
prowadzenia kontroli kosztów i skutecznego zarządzania przebiegiem inwestycji. 

Koncentracja działalności na projektach mieszkaniowych o wysokim standardzie dla rosnącej klasy średniej 

Spółka koncentruje swoje działania na projektach budownictwa mieszkaniowego o wysokim standardzie dla rosnącego grona 
polskiej klasy średniej. Spółka kładzie szczególny nacisk na estetykę i jakość wykończenia budynków mieszkalnych. Spółka jest 
przekonana, że sektor budownictwa mieszkaniowego dla klasy średniej cechuje wysoki potencjał wzrostu i że będzie ona w stanie 
w dalszym ciągu umacniać swoją pozycję na rynku. 

Nasza strategia 

Celem Spółki jest maksymalizacja wartości dla jej akcjonariuszy poprzez wdrażanie następujących strategii: 

Selektywna ekspansja geograficzna w Polsce 

Spółka w dalszym ciągu skupia swoje działania na rynku warszawskim, ale podejmuje także przedsięwzięcia związane z sele-
ktywnym rozwojem geograficznym w innych ważnych obszarach miejskich w Polsce. Obecnie Spółka realizuje projekt w Poznaniu 
i nabyła już nieruchomości gruntowe w innych głównych metropoliach Polski, w tym we Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie. Spółka 
określiła miasta, w których spodziewa się dużego wzrostu gospodarczego i demograficznego oraz w których występuje niedobór  
w zakresie budownictwa mieszkaniowego o wysokim standardzie. Taka strategia pozwoli Spółce w dalszym ciągu dywersyfikować 
swoją działalność w Polsce. 

Tworzenie portfela nieruchomości 

Biorąc pod uwagę fakt, że ceny nieruchomości w Polsce gwałtownie rosną, Spółka zaczęła w sposób selektywny rozwijać portfel 
nieruchomości na terenie Polski. Spółka zamierza nabywać atrakcyjne działki, które umożliwią dalszy rozwój inwestycji 
mieszkaniowych. Na dzień niniejszego Prospektu Spółka nabyła 19 nieruchomości, które obecnie przygotowuje do realizacji 
projektów budowlanych, i zawarła przedwstępne umowy sprzedaży dotyczące kupna kolejnych pięciu nieruchomości gruntowych 
we Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie. Spółka jest przekonana, że stworzenie portfela nieruchomości w Polsce ułatwi jej długo-
okresowy wzrost i rozwój. W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2007 roku Spółka nabyła dziesięć działek, na których będzie 
można wybudować około 3.500 lokali mieszkalnych. W najbliższych latach Spółka planuje nabywać kolejne działki z zamiarem 
dalszego powiększania swojej potencjalnej wydajności w zakresie budowy lokali mieszkalnych, zgodnie z przyjętym przez nią 
agresywnym planem rozwoju. 

Rozszerzenie działalności na inne rynki Europy Środkowej i Wschodniej 

Spółka zamierza rozszerzać swoją działalność na nowe rynki w Europie Środkowej i Wschodniej, przenosząc tam model 
biznesowy działalności, który rozwija i wdraża w Polsce. Spółka będzie rozważała nowe możliwości prowadzenia działalności  
w regionie na bieżąco. 
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Inwestycje zakończone 

Niniejsza tabela zawiera podstawowe informacje na temat inwestycji, które Grupa zrealizowała do chwili obecnej: 

Nazwa projektu Lokalizacja Powierzchnia gruntu 
w m2 

Powierzchnia ogółem  
w m2 

Liczba lokali 
mieszkalnych 

Słoneczny Skwer Ochota, Warszawa  8.810  32.500  311 

Lazurowa Dolina Bemowo, Warszawa  9.329  11.217  192 

Twój Biały Dom Ursynów, Warszawa  2.737  5.253  79 

Pegaz I Mokotów, Warszawa  2.419  6.934  109 

Pegaz II Mokotów, Warszawa  2.116  4.786  80 

Łącznie   25.411  60.690  771 

Słoneczny Skwer 

Inwestycję Słoneczny Skwer zakończono w październiku 2004 r. Projekt został zrealizowany na nieruchomości o powierzchni 8.810 
m2 w dzielnicy Ochota w Warszawie. Inwestycja Słoneczny Skwer obejmuje pięć 8 do 12-piętrowych budynków, w których znajduje 
się 311 mieszkań (i dziewięć lokali handlowych) o łącznej powierzchni 32.500 m2. Metraż mieszkań wynosi od 37 do 127 m2. 

Lazurowa Dolina 

Inwestycję Lazurowa Dolina zakończono w sierpniu 2006 r. Projekt został zrealizowany na nieruchomości o powierzchni 9.329 m2 
w dzielnicy Bemowo w Warszawie. Inwestycja Lazurowa Dolina obejmuje sześć trzypiętrowych budynków, w których znajdują się 
192 mieszkania (bez lokali handlowych) o łącznej powierzchni 11.217 m2. Metraż mieszkań wynosi od 34 do 76 m2.  

Twój Biały Dom 

Inwestycję Twój Biały Dom zakończono w maju 2005 r. Projekt został zrealizowany na nieruchomości o powierzchni 2.737 m2 na 
Kabatach w Warszawie. Twój Biały Dom to ośmiopiętrowy budynek, w którym znajduje się 79 mieszkań (i 4 lokale handlowe)  
o łącznej powierzchni 5.253 m2. Metraż mieszkań wynosi od 40 do 110 m2. 

Pegaz I 

Inwestycję Pegaz I zakończono w lutym 2005 r. Projekt został zrealizowany na nieruchomości o powierzchni 2.419 m2 (i 3.212 m2 
powierzchni parkingowej) w dzielnicy Mokotów w Warszawie. Pegaz I to ośmiopiętrowy budynek, w którym znajduje się 109 mie-
szkań (bez lokali handlowych) o łącznej powierzchni 6.934 m2. Metraż mieszkań wynosi od 38 do 79 m2. 

Pegaz II 

Inwestycję Pegaz II zakończono w styczniu 2007 r. Projekt został zrealizowany na nieruchomości o powierzchni 2.116 m2  
w dzielnicy Mokotów w Warszawie. Pegaz II to trzynastopiętrowy budynek, w którym znajduje się 80 mieszkań (bez lokali 
handlowych) o łącznej powierzchni 4.786 m2. Metraż mieszkań wynosi od 37 do 101 m2. 

Bieżące projekty 

Poniższa tabela zawiera informacje na temat czterech bieżących inwestycji Spółki. Spółka uzyskała pozwolenia na budowę  
i rozpoczęła realizację wszystkich czterech projektów. 

Nazwa projektu Lokalizacja Powierzchnia gruntu 
w m2 

Liczba lokali 
mieszkalnych 

Powierzchnia ogółem 
w m2 

Liczba mieszkań 
sprzedanych na dzień 

30 czerwca 2007 r. 

Galileo Poznań  8.598  226  16.100  261 

Meridian Warszawa  5.196  206  15.000  171 

Mistral Warszawa  5.366  54  4.300  48 

Imaginarium Warszawa  10.343  58  4.000  47 

Łącznie   29.503  544  39.400  292 

1Na dzień 30 czerwca 2007 r. zaoferowano na sprzedaż 80 mieszkań 
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Galileo 

Etap realizacji 

Realizacja inwestycji Galileo rozpoczęła się w lutym 2007 r. Oczekuje się, że zostanie zakończona w czwartym kwartale 2008 r. 

Opis projektu 

Projekt Galileo jest realizowany na nieruchomości o powierzchni 8.598 m2 w centrum Poznania. Inwestycja mieszkaniowa Galileo 
będzie się składać z pięciu sześciopiętrowych budynków, w których znajduje się 226 mieszkań o łącznej powierzchni 16.100 m2. 
Metraż mieszkań wynosi od 52 do 112 m2. 

Meridian 

Etap realizacji 

Realizacja inwestycji Meridian rozpoczęła się w listopadzie 2005 r. Jej zakończenie jest planowane w październiku 2007 r. 

Opis inwestycji 

Inwestycja jest realizowana na nieruchomości o powierzchni 5.196 m2 w dzielnicy Wola w Warszawie. Inwestycja mieszkaniowa 
Meridian obejmuje trzy siedmio- i dziewięciopiętrowe budynki, w których znajduje się 206 mieszkań (i siedem lokali handlowych)  
o łącznej powierzchni 15.000 m2. Metraż mieszkań wynosi od 47 do 183 m2. 

Mistral 

Etap realizacji 

Realizacja inwestycji Mistral rozpoczęła się w grudniu 2006 r. Jej zakończenie jest planowane w marcu 2008 r. 

Opis inwestycji 

Inwestycja jest realizowana na nieruchomości o powierzchni 5.366 m2 na Ursynowie w Warszawie. Inwestycja Mistral obejmuje 
cztery dwupiętrowe budynki wolno stojące, w których znajduje się od 10 do 17 mieszkań w każdym (łącznie 54 mieszkania, bez 
lokali handlowych) o łącznej powierzchni 4.300 m2. Metraż mieszkań wynosi od 51 do 113 m2. 

Imaginarium 

Etap realizacji 

Realizacja inwestycji Imaginarium rozpoczęła się w grudniu 2006 r. Jej zakończenie jest planowane w grudniu 2007 r. 

Opis inwestycji 

Inwestycja jest realizowana na nieruchomości o powierzchni 10.343 m2 na Bielanach w Warszawie. Są to dwa dwupiętrowe 
budynki, w których znajduje się 58 mieszkań (bez lokali handlowych) o łącznej powierzchni 4.000 m2. Metraż mieszkań wynosi od 
30 do 110 m2. 

Przyszłe projekty 

Poniższa tabela zawiera informacje na temat 19 inwestycji, jakie Spółka obecnie przygotowuje do realizacji. Spółka sfinalizowała 
umowy dotyczące nabycia nieruchomości, na których inwestycje te będą realizowane, i jest w trakcie finalizowania szczegółowych 
projektów architektonicznych oraz uzyskiwania wymaganych pozwoleń. Spółka przygotowuje do realizacji dziesięć inwestycji  
w Warszawie, pięć inwestycji we Wrocławiu, dwie inwestycje w Poznaniu i dwie inwestycje w Szczecinie. Spółka planuje 
wybudować około 4.735 mieszkań o łącznym metrażu wynoszącym 355.335 m2. Większość inwestycji to budynki wielorodzinne ze 
średnim metrażem mieszkania 70 m2. Spółka planuje zbudować 18 dwurodzinnych budynków mieszkaniowych w Konstancinie,  
z metrażem mieszkań od 220 do 250 m2. Podobnie w przypadku inwestycji Sadków we Wrocławiu, gdzie zakładana jest budowa 
domów dwurodzinnych z mieszkaniami o metrażu od 220 do 450 m2. 

Prosimy wziąć pod uwagę, że poniższe informacje są informacjami wstępnymi i mogą ulec zmianie w zależności od, między 
innymi, warunków ostatecznych pozwoleń na budowę. Na obecnym etapie nie jest pewne kiedy, jeżeli w ogóle, Spółka uzyska 
wymagane pozwolenia i rozpocznie realizację inwestycji przedstawionych poniżej. Ponadto Spółka nie może zapewnić, iż inwe-
stycje wymienione poniżej będą realizowane zgodnie z dokładnymi specyfikacjami określonymi poniżej, lub czy zostaną one 
zrealizowane w ogóle. 
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Status pozwoleń 

Nazwa 
inwestycji Spółka Lokalizacja 

MPZP 

Status/Data 
złożenia 
wniosku  
o wydanie 
decyzji  
o warunkach 
zabudowy 
(WZ) 

Status/Data 
złożenia 
wniosku  
o pozwolenie 
na budowę 

Powierz-
chnia 

działki  
w m² 

Liczba 
mieszkań 
ogółem 

Powierz-
chnia  
w m2 

ogółem 

Przewidy-
wana data 

rozpoczęcia 
projektu 

Copernicus R.D. Poznań 
Sp. z o.o. Poznań – Uzyskane – 9.715 285 15.800 1 poł. 2008 

Tulce R.D. Apartme
nts Sp. z o.o. Poznań Istnieje – – 39.604 158 21.000 1 kw. 2008 

Vivaldi R.D. Universal 
Sp. z o.o.* Szczecin – – – 39.600 350 23.700 2009 

Gemini I R.D. Buildings 
Sp. z o.o. 

Warszawa 
(Ursynów)  Uzyskane – 3.929 152 13.200 1 kw. 2008 

Gemini II R.D. Buildings 
Sp. z o.o. 

Warszawa 
(Ursynów)  Uzyskane – 4.703 177 13.973 2 poł. 2008 

Imaginarium II R.D. Propertie
s Sp. z o.o.1 

Warszawa 
(Bielany) Istnieje  28 czerwca 

2007 r. 12.743 125 8.400 4 kw. 2007 

Konstancin R.D. Metropol 
Sp. z o.o. 

Warszawa 
(Konstancin) Istnieje  1 czerwca 

2007 r. 36.377 36 10.100 4 kw. 2007 

Magellan R.D. 2000 
Sp. z o.o. 

Warszawa 
(Mokotów)  

25 listopada 
2005 r., 
22 maja 20062 

 12.143 340 24.500 2009 

Nautica R.D. Structure 
Sp. z o.o. 

Warszawa 
(Ursynów) – Uzyskane W toku3 10.749 149 9.862 1 kw. 2008 

Orion R.D. Innovatio
n Sp. z o.o.* 

Warszawa 
(Ochota) – Uzyskane4  16.311 318 26.000 1 poł. 2009 

Renaissance R.D. Retreat 
Sp. z o.o. 

Warszawa 
(Siekierki) Istnieje -  21.629 230 15.800 2 poł. 2009 

Tamka R.D. Enterpris
e Sp. z o.o. 

Warszawa 
(Śródmieści
e) 

 10 grudnia 
20045  1.400 45 3.000 2009 

Matisse 
E.E.E. 
Development 
Sp. z o.o. 

Wrocław  12 kwietnia 
2007 r.  25.411 400 24.000 2008 

Sadkow R.D. Village 
Sp. z o.o.* Wrocław W toku6   44.700 130 20.800 2010 

Van Gogh R.D. Wrocław 
Sp. z o.o. Wrocław  22 marca 

2007 r.  14.918 200 11.800 2009 

Chopin 
R.D. 
Continental 
Sp. z o.o.7* 

Szczecin W toku8   92.000 800 55.000 2009 

Kłobucka 
R.D. Sp. z o.o. 
Landscape 
Sp.k.9 

Warszawa 
(Mokotów)    21.010 500 35.000 2009 

Goya 
R.D. 
Conception 
Sp. z o.o.* 

Wrocław W toku   14.039 230 15.400 2 kw. 2008 

Picasso 
R.D. 
Architecture 
Sp. z o.o.10* 

Wrocław W toku   8.121 110 8.000 3 kw. 2008 

Łącznie      429.102 4.735 355.335  
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¹R.D. Properties Sp. z o.o. złożyła wniosek o wpisanie jej do księgi wieczystej jako właściciela prawa wieczystego użytkowania odnośnie części 
nieruchomości; aktualnie wniosek jest rozpatrywany. 

2Inwestycja zlokalizowana w dzielnicy przemysłowo-biurowej; Spółka miała kłopoty z uzyskaniem wymaganej decyzji o warunkach zabudowy dla 
inwestycji mieszkaniowej. 

3Pozwolenie na budowę zostało uzyskane 27 kwietnia 2007 r., jednakże na chwilę obecną przysługuje od niego odwołanie. 

4WZ została wydana spółce R.D. Capital Sp. z o.o. i będzie przeniesiona na R.D. Innovation Sp. z o.o. 

5Spółka złożyła wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji mieszkaniowej w drugiej połowie 2004 r. 

6Istniejący MPZP musi zostać zmieniony, aby umożliwiał inwestycje mieszkaniowe. 

7R.D. Continental Sp. z o.o. złożyła wniosek o wpisanie jej do księgi wieczystej jako właściciela prawa wieczystego użytkowania; aktualnie 
wniosek jest rozpatrywany. 

8MPZP powinien być przygotowany do 31 maja 2008 r. 

9Brighton Tec Sp. z o.o. wpisana jest do księgi wieczystej jako właściciel prawa wieczystego użytkowania. 

10R.D. Architecture Sp. z o.o. złożyła wniosek o wpisanie jej do księgi wieczystej jako właściciela prawa wieczystego użytkowania odnośnie 
części nieruchomości; aktualnie wniosek jest rozpatrywany. 

*Spółka jest uprawniona do zarządzania polityką finansową oraz działalnością tej spółki, a także do uzyskiwania korzyści z tej działalności, 
podczas gdy tytuł prawny do udziałów tej spółki posiada Jarosław Zubrzycki. 

Ponadto Spółka zawarła pięć przedwstępnych umów sprzedaży celem zakupu gruntów pod następujące inwestycje: 

Newton 

W dniu 7 marca 2007 r. R.D. Skyline Sp. z o.o. zawarła przedwstępną umowę sprzedaży dotyczącą przeniesienia własności 
działki o powierzchni 10.908 m2 w Poznaniu. Planuje się, że ostateczna umowa sprzedaży zostanie zawarta w dniu lub przed  
31 grudnia 2007 r. i warunkowana jest spełnieniem lub uchyleniem różnych warunków zawieszających, w tym potwierdzeniem, że 
żadna strona trzecia nie posiada jakichkolwiek praw do nieruchomości; uzyskaniem niezbędnej decyzji o warunkach zabudowy 
oraz przeprowadzeniem audytu środowiskowego.  

Aurora 

W dniu 25 czerwca 2007 r. R.D. West Sp. z o.o. zawarła przedwstępną umowę sprzedaży dotyczącą przeniesienia własności 
czterech działek o łącznej powierzchni 31.993 m2 oraz prawa wieczystego użytkowania działki o powierzchni 6.419 m2 w Poz-
naniu. Planuje się, że ostateczna umowa sprzedaży zostanie zawarta w dniu lub przed dniem 30 czerwca 2008 r. (przy czym 
termin ten może ulec wydłużeniu o dodatkowe trzy miesiące w przypadku niespełnienia określonych warunków) i warunkowana 
jest spełnieniem lub uchyleniem różnych warunków zawieszających, w tym potwierdzeniem, że żadna osoba trzecia nie posiada 
jakichkolwiek praw do nieruchomości, uzyskaniem niezbędnej decyzji o warunkach zabudowy oraz przeprowadzeniem audytu 
środowiskowego. 

Eclipse 

W dniu 14 czerwca 2007 r. R.D. Capital Sp. z o.o. zawarła przedwstępną umowę sprzedaży dotyczącą przeniesienia prawa 
użytkowania wieczystego działki o powierzchni 15.449 m2 w Poznaniu. W dniu 18 września 2007 r. R.D. Capital Sp. z o.o. zawarła 
warunkową umowę sprzedaży dotyczącą sprzedaży działki, co uwarunkowane jest spełnieniem lub uchyleniem różnych warunków 
zawieszających, w tym wpisaniem sprzedającego nieruchomość do księgi wieczystej jako użytkownika wieczystego, potwier-
dzeniem, że żadna osoba trzecia nie posiada jakichkolwiek praw do działki oraz uzyskaniem niezbędnej decyzji o warunkach 
zabudowy. Planuje się, że ostateczna umowa sprzedaży zostanie zawarta w dniu lub przed dniem 31 marca 2008 r. 

Matisse II 

W dniu 17 lipca 2007 r. R.D. South Sp. z o.o. zawarła przedwstępną umowę sprzedaży dotyczącą przeniesienia prawa własności 
działki o powierzchni 6.965 m2 we Wrocławiu. Warunkowa umowa sprzedaży, która zakłada sprzedaż działki z zastrzeżeniem 
wykonania (lub niewykonania) prawa pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych do nieruchomości, zostanie zawarta nie później 
niż w dniu 15 listopada 2007 r. 

Mozart 

W dniu 2 października 2007 r. R.D. Sp. z o.o. Community Sp.k. zawarła przedwstępną umowę sprzedaży dotyczącą przeniesienia 
własności dwóch działek o łącznej powierzchni 30.283 m2 w Szczecinie. Planuje się, że ostateczna umowa sprzedaży zostanie 
zawarta w dniu lub przed 10 grudnia 2007 r. (przy czym termin ulegnie automatycznemu przedłużeniu do dnia 31 grudnia 2007 r. 
w przypadku niezbędnej decyzji o warunkach zabudowy do dnia 30 listopada 2007 r.) i warunkowana jest spełnieniem lub 
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uchyleniem warunków zawieszających, w tym potwierdzeniem, że żadna strona trzecia nie posiada jakichkolwiek praw do 
nieruchomości oraz uzyskaniem niezbędnej decyzji o warunkach zabudowy. 

Poniższa tabela zawiera informacje na temat inwestycji Spółki będących przedmiotem przedwstępnych umów sprzedaży. Warto 
zauważyć, że informacje te są informacjami wstępnymi i mogą ulec zmianie w zależności, od między innymi, warunków 
ostatecznych pozwoleń na budowę. Na obecnym etapie nie jest wiadome kiedy, jeżeli w ogóle, Spółka uzyska wymagane 
pozwolenia i rozpocznie realizację inwestycji przedstawionych poniżej. Ponadto Spółka nie może zapewnić, iż inwestycje wymie-
nione poniżej będą realizowane zgodnie z warunkami opisanymi poniżej, jak również, że w ogóle zostaną zrealizowane. 

Nazwa 
projektu Spółka Lokali-

zacja 

Przewidywany 
termin ostatecznej 
umowy sprzedaży 

Powierzchnia 
działki  

w m² 

Mieszkania 
ogółem 

Powierzchnia  
w m2  

ogółem 

Newton R.D. Skyline Sp. z o.o.* Poznań 31 grudnia 2007 r. 10.908 120 8.500 

Aurora R.D. West Sp. z o.o.* Poznań 30 czerwca 2008 r. 38.352 600 42.000 

Eclipse R.D. Capital Sp. z o.o. Poznań 21 września 2007 r. 15.449 370 24.000 

Matisse II R.D. South Sp. z o.o.* Wrocław 15 listopada 2007 r. 6.965 85 6.000 

Mozart R.D. Sp. z o.o. Community Sp.k. Szczecin 10 grudnia 2007 r. 30.283 500 33.500 

Łącznie     101.957  1.675  114.000 

*Spółka jest uprawniona do zarządzania polityką finansową oraz działalnością tej spółki, a także do uzyskiwania korzyści z tej działalności, 
podczas gdy tytuł prawny do udziałów tej spółki posiada Jarosław Zubrzycki. 

Przebieg realizacji projektu 

Identyfikacja możliwości inwestycyjnych 

Spółka aktywnie poszukuje nowych możliwości inwestycyjnych. Głównymi źródłami pozyskania nowych projektów są: reklamy 
prasowe, nawiązywanie kontaktów z gminami na obszarach, na których Spółka obecnie prowadzi działalność lub na których 
planuje ją rozpocząć. Ponadto do Spółki zgłaszają się bezpośrednio brokerzy i niezależni właściciele. 

Pomimo iż Spółka działa oportunistycznie w zakresie identyfikacji możliwości inwestycyjnych, dokładnie i rozważnie bada 
kluczowe kryteria inwestycyjne, takie jak, między innymi, analiza gruntu pod kątem przyszłej inwestycji, położenie geograficzne 
nieruchomości, przewidywane zyski i marże, połączenia komunikacyjne oraz możliwości pozyskania odpowiedniego finansowania 
dłużnego. 

Proces akceptacji wewnętrznej 

W celu umożliwienia Zarządowi oceny potencjalnych możliwości inwestycyjnych, przygotowywane są analizy wykonalności. 
Analizy te zawierają rachunek zysków i strat dla nieruchomości (w tym szacowaną sprzedaż i koszty niezbędnej rozbiórki oraz 
realizacji planowanej budowy, a także czas jej realizacji), ogólny opis projektu (w tym informacje odnośnie ogólnego projektu 
architektonicznego), szczegóły geograficzne odnośnie lokalizacji, a także informacje o rynku lokalnym. 

Zakup gruntu 

Jeśli Zarząd Spółki zaakceptuje wstępną ocenę potencjalnej inwestycji, Spółka powołuje niezależnych architektów i innych 
fachowców w celu przygotowania bardziej szczegółowych alternatywnych koncepcji danego projektu. Ponadto Spółka przeprowa-
dza także badanie skażenia gleby i ziemi, aby zapewnić, że nie jest ona zanieczyszczona i że koszty oczyszczenia (rekultywacji) 
zostaną odpowiednio oszacowane. Na tym etapie zwyczajowo rozpoczynają się rozmowy z władzami, mające na celu określenie 
wstępnych kwestii dotyczących projektu, przykładowo, czy istnieją lub mogą istnieć problemy związane z dostawą mediów, jak 
również szczegóły związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, niezbędnymi obiektami publicznymi itp. 

Wstępne propozycje projektów architektonicznych dla każdej inwestycji muszą być zatwierdzone przez władze lokalne. Sekcja 
zatytułowana „Wybrane regulacje prawa nieruchomości i ich praktyczne zastosowanie” zawiera informacje dotyczące niektórych 
zezwoleń i zgód wymaganych na poszczególnych etapach realizacji inwestycji. 

Spółka zawiera przedwstępne umowy sprzedaży z właścicielami gruntów, na podstawie których dokonuje ich zakupu. Spółka, co 
do zasady, wpłaca sprzedającemu zaliczkę w wysokości 10% do 25% ustalonej ceny. Zawarcie umowy ostatecznej jest zazwyczaj 
warunkowane spełnieniem warunków zawieszających, których zakres zależy od danej inwestycji. W efekcie zaliczka zabezpiecza 
prawo do zakupu gruntu na czas określony, zwykle 6-9 miesięcy. 

Spółka najczęściej zaciąga zabezpieczony kredyt bankowy na pokrycie od 70 do 80% ceny zakupu gruntu. Bardziej szczegółowe 
informacje na temat pozyskanego finansowania dłużnego zawarte zostały w Rozdziale „Opis działalności Spółki – istotne umowy”. 
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Proces budowy 

Z chwilą podjęcia decyzji w sprawie dalszej realizacji inwestycji, Spółka zatrudnia niezależnych architektów w celu przygotowania 
ostatecznej, szczegółowej koncepcji inwestycji i jej projektu. Rolą niezależnych architektów jest zapewnienie, aby inwestycja miała 
charakter współczesny. Spółka nadzoruje proces uzyskiwania koniecznych zgód i zezwoleń od odpowiednich władz. 

Spółka zatrudnia niezależnych generalnych wykonawców do prowadzenia robót budowlanych. Zawiera ona umowy z czołowymi 
generalnymi wykonawcami takimi jak: Hochtief Polska Sp. z o.o., Warbud S.A., Mitex S.A. oraz Karmar S.A. W ramach umów  
o roboty budowlane generalny wykonawca jest zobowiązany do wybudowania danej inwestycji i do reprezentowania Spółki w po-
stępowaniach administracyjnych, mających na celu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

Wynagrodzenie generalnego wykonawcy określone jest jako kwota ryczałtowa, obejmująca wartość wszystkich robót budowlanych, 
jak również koszty wykonawcy i jego zysk. Może ona ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany zakresu robót lub oszczędności. 
Wynagrodzenie wypłacane jest w ratach. W ciągu 30 dni od daty otrzymania każdej raty generalny wykonawca jest zobowiązany 
do wypłacenia wynagrodzenia swoim podwykonawcom. Jeśli nie dostarczy potwierdzenia wypłaty należnego wynagrodzenia 
podwykonawcom, Spółka może wstrzymać wypłatę następnej części wynagrodzenia. Zasadniczo podwykonawcy są zatrudniani 
bezpośrednio przez generalnego wykonawcę, jednak zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga wcześniejszej pisemnej zgody 
Spółki. 

Dział techniczny Spółki wyznacza kierownika ds. realizacji inwestycji. Jest on odpowiedzialny za ogólną koordynację procesu 
budowy. Dział techniczny nadzoruje także wybór podwykonawców oraz zakup materiałów przez generalnego wykonawcę. Nadzór 
ten umożliwia utrzymanie standardów jakości ustalonych przez Spółkę oraz kontrolę kosztów. Zakres prac generalnego 
wykonawcy jest zasadniczo uzgadniany z działem technicznym na określonych etapach budowy. Pozwala to zespołowi 
technicznemu na monitorowanie postępu prac oraz jakości budowy, a także na określenie stopnia wywiązania się z wykonania 
prac, jeśli jest to niezbędne. Postęp robót budowlanych jest także monitorowany w oparciu o raporty z wykonania dostarczane  
w ramach danej umowy.  

Wywiązanie się z zobowiązań przez generalnego wykonawcę w ramach umowy o roboty budowlane jest zabezpieczone gwaran-
cją wydaną przez bank lub ubezpieczyciela, w kwocie do 10% wartości kontraktu. Gwarancja ta utrzymana jest przynajmniej do 
dnia ostatecznego odbioru robót. Spółka wymaga od generalnego wykonawcy wykupienia i posiadania ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich oraz ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowlanych przez okres realizacji 
budowy. 

Marketing i reklama 

Działalność w zakresie sprzedaży oraz marketingu jest prowadzona w całości przez wewnętrzny dział sprzedaży i marketingu 
Spółki. Działania marketingowe obejmują reklamy prasowe, pokazy marketingowe projektów inwestycyjnych Spółki w trakcie 
budowy, udział w targach budownictwa mieszkaniowego oraz stronę internetową Spółki. 

Sprzedaż mieszkań 

Spółka sprzedaje mieszkania w oparciu o przedwstępne umowy sprzedaży zawierane przed zakończeniem inwestycji. Umowy 
przewidują zobowiązanie Spółki do wybudowania i sprzedaży mieszkań jako wyodrębnionych lokali z odpowiednim udziałem  
w gruncie. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty ceny zakupu za mieszkanie w ratach należnych w określonych terminach, które 
nie są powiązane z etapami budowy. Zapłata pełnej ceny za mieszkanie musi być dokonana przed zawarciem ostatecznej umowy 
sprzedaży mieszkania. 

Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży następuje po otrzymaniu przez Spółkę pozwolenia na użytkowanie budynku. Spółka 
ustanawia odrębną własność każdego lokalu i sprzedaje je wraz z udziałem w gruncie, na którym budynek został posadowiony. 

Zobowiązania po zakończeniu budowy 

Zgodnie z polskim Kodeksem Cywilnym, Spółka jest odpowiedzialna za wady mieszkań i budynków w ramach udzielonej rękojmi 
przez okres trzech lat. W konsekwencji, jest ona zobowiązana przeprowadzać niezbędne naprawy. Rękojmie i gwarancje 
uzyskane przez Spółkę od generalnych wykonawców i innych podwykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub realizują 
poszczególne elementy budowy pozwalają Spółce na pokrycie kosztów takich napraw lub przeniesienie zobowiązania wykonania 
takich napraw na inne podmioty. 

Co do zasady, w ramach umów o roboty budowlane generalni wykonawcy udzielają następujących gwarancji: 

• 3-letniej gwarancji na wszystkie roboty budowlane inne niż wymienione poniżej; 

• 5-letniej gwarancji na okna; 

• rocznej gwarancji na maszyny i sprzęt, inny niż maszyny i sprzęt, które są objęte gwarancją producenta na dłuższy okres; 

• 10-letniej gwarancji na szczelność dachu zabezpieczającą przed przeciekami, a także elementy budowlane dachu. 
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Okresy gwarancyjne rozpoczynają bieg z chwilą odbioru budynku przez Spółkę. Prawa Spółki wynikające z gwarancji są 
zabezpieczone gwarancją bankową lub gwarancją ubezpieczyciela na kwotę równą 5% wartości umowy dla stosownego etapu, 
która jest ważna w okresie 12 miesięcy od ostatecznego odbioru robót. 

Po zakończeniu budowy wszystkie stosowne organy zaangażowane w przebieg procesu budowlanego dokonują przeglądu 
zakończonej inwestycji, aby zapewnić, że Spółka i generalny wykonawca spełnili warunki określone w stosownych decyzjach  
i regulacjach. Spółka oferuje mieszkania w stanie surowym. Oznacza to, że Spółka wyposaża powierzchnie wspólne, a właściciele 
poszczególnych mieszkań odpowiadają za ich wyposażenie. 

Organizacja i struktura Spółki 

Ronson Europe N.V. jest spółką holdingową, a jej głównym zadaniem jest określanie celów i strategii Spółki oraz jej spółek 
zależnych, a także ogólna koordynacja i monitorowanie ich działalności. Spółki zależne są spółkami holdingowymi nieruchomości. 
Dla każdego projektu inwestycyjnego jest powoływana określona spółka celowa, która nabywa grunt. Spółki celowe są wyodrę-
bnione ze struktury Grupy. Zadaniem R.D. Management Sp. z o.o. jest zapewnienie personelu dla Spółki. 

Niniejsza tabela zawiera podstawowe informacje dotyczące spółek zależnych, których 100-proc. udziałowcem jest Emitent: 

Nazwa spółki zależnej Siedziba Kapitał zakładowy 
(PLN) 

Zakres działalności 
(nazwa projektu) 

R.D. 2000 Sp. z o.o. Warszawa, Polska 62.500 Magellan, Warszawa, oraz Pegaz I, Warszawa 

R.D. Poznań Sp. z o.o. Warszawa, Polska 63.000 Copernicus, Poznań 

R.D. Apartments Sp. z o.o. Warszawa, Polska 63.000 Kabaty/Wąwozowa, Warszawa oraz Tulce, Poznań 

R.D. Warsaw Sp. z o.o. Warszawa, Polska  63.125 Pegaz II, Warszawa 

E.E.E. Development Sp. z o.o. Warszawa, Polska  63.000 Matisse, Wrocław 

R.D. Metropol Sp. z o.o. Warszawa, Polska  63.000 Konstancin, Warszawa 

R.D. Investment Sp. z o.o. Warszawa, Polska  63.000 Meridian, Warszawa 

R.D. Wrocław Sp. z o.o. Warszawa, Polska  63.000 Van Gogh, Wrocław 

R.D. Creations Sp. z o.o. Warszawa, Polska  63.000 Mistral, Warszawa 

R.D. Construction Sp. z o.o. Warszawa, Polska  63.000 Brak projektu (spółka holdingowa) 

R.D. Innovation Sp. z o.o.* Warszawa, Polska  63.000 Orion, Warszawa 

R.D. City Sp. z o.o. Warszawa, Polska  63.000 Brak projektu 

R.D. Properties Sp. z o.o. Warszawa, Polska  63.000 Imaginarium, Warszawa 

R.D. Company Sp. z o.o. Warszawa, Polska  63.000 Galileo, Poznań 

R.D. Buildings Sp. z o.o. Warszawa, Polska  63.000 Gemini I oraz II, Warszawa 

R.D. Habitat Sp. z o.o. Warszawa, Polska  63.000 Brak projektu 

R.D. Enterprise Sp. z o.o. Warszawa, Polska  63.200 Tamka, Warszawa 

R.D. Capital Sp. z o.o. Warszawa, Polska  63.000 Eclipse, Wrocław 

R.D. Structure Sp. z o.o. Warszawa, Polska  63.000 Nautica, Warszawa  

R.D. Architecture Sp. z o.o.* Warszawa, Polska  50.000 Picasso, Wrocław 

R.D. Village Sp. z o.o.* Warszawa, Polska  50.000 Sadków, Wrocław  

R.D. Residential Sp. z o.o. Warszawa, Polska  50.000 Lazurowa Dolina, Warszawa 

R.D. Sp. z o.o. Warszawa, Polska  63.000 Brak projektu (partner generalny) 

R.D. Conception Sp. z o.o.* Warszawa, Polska  50.000 Goya, Wrocław 

R.D. Skyline Sp. z o.o.* Warszawa, Polska  50.000 Newton, Poznań 

R.D. Continental Sp. z o.o.* Warszawa, Polska  50.000 Chopin, Szczecin 

R.D. Universal Sp. z o.o.* Warszawa, Polska  50.000 Vivaldi, Szczecin 

R.D. Management Sp. z o.o. Warszawa, Polska  50.000 Brak projektu (spółka zarządzająca) 

R.D. East Sp. z o.o.* Warszawa, Polska  50.000 Brak projektu 

R.D. Retreat Sp. z o.o. Warszawa, Polska  50.000 Renaissance, Warszawa 
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Nazwa spółki zależnej Siedziba Kapitał zakładowy 
(PLN) 

Zakres działalności 
(nazwa projektu) 

R.D. South Sp. z o.o.* Warszawa, Polska  50.000 Matisse II, Wrocław 

R.D. West Sp. z o.o.* Warszawa, Polska  50.000 Aurora, Poznań 

R.D. North Sp. z o.o.* Warszawa, Polska 50.000 Brak projektu 

R.D. Providence Sp. z o.o.* Warszawa, Polska 50.000 Brak projektu 

R.D. Destiny Sp. z o.o.* Warszawa, Polska 50.000 Brak projektu 

R.D. Millenium Sp. z o.o.* Warszawa, Polska 50.000 Brak projektu 

*Spółka jest uprawniona do zarządzania polityką finansową oraz działalnością tej spółki, a także do uzyskiwania korzyści z tej działalności, 
podczas gdy tytuł prawny do udziałów tej spółki posiada Jarosław Zubrzycki. 

Ponadto, Emitent posiada pośrednio, poprzez spółkę holdingową oraz generalnego partnera następujące spółki; R.D. Sp. z o.o. 
Town Sp.k., R.D. Sp. z o.o. Estate Sp.k., R.D. Sp. z o.o. Home Sp.k., R.D. Sp. z o.o. Horizon Sp.k., R.D. Sp. z o.o. Community 
Sp.k., R.D. Sp. z o.o. Landscape Sp.k. oraz R.D. Sp. z o.o. Sp.k. Z wyjątkiem R.D. Sp. z o.o. Landscape Sp.k. dysponującej 
nieruchomością pod inwestycję Kłobucka w Warszawie, spółki aktualnie nie uczestniczą w żadnych inwestycjach.  

Generalnie, Spółka zawiązuje oddzielne podmioty dla celów realizacji wszystkich własnych inwestycji. Spółka tworzy spółki celowe 
w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) lub spółek osobowych (Sp.k.). Począwszy od marca 2007 r., celem 
polepszenia efektywności podatkowej oraz zarządzania przepływami pieniężnymi, Spółka zawiązuje spółki osobowe oraz, po 
przeprowadzeniu Oferty, planuje przekształcić wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółki osobowe. 

Wybrane regulacje prawa nieruchomości i ich praktyczne zastosowanie 

Przepisy ogólne 

Polskie prawo nieruchomości opiera się zasadniczo na: (i) Kodeksie cywilnym, (ii) Ustawie o Księgach Wieczystych i Hipotece, (iii) 
Ustawie o Własności Lokali, (iv) Ustawie o Gospodarce Nieruchomościami, (v) Ustawie o Nabywaniu Nieruchomości przez 
Cudzoziemców. Niektóre przepisy Prawa Wodnego, Ustawy o Lasach, Ustawy o Ochronie Gruntów Rolnych i Leśnych, Prawa 
Ochrony Środowiska, Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych, Ustawy o Ochronie Praw Lokatorów, Ustawy o Kształtowaniu 
Ustroju Rolnego i innych ustaw mają również zastosowanie w kwestiach związanych z nieruchomościami. 

Własność nieruchomości  

Najszerzej pojętym prawem, jakie można posiadać w zakresie dotyczącym nieruchomości, jest prawo własności. Własność 
zakłada, że, podlegając ograniczeniom określonym w ustawach, zasadach współżycia społecznego i społeczno-gospodarczym 
przeznaczeniem prawa własności, właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z nieruchomości, w szczególności 
czerpać korzyści i inne dochody, jak również swobodnie nią rozporządzać. Własność nieruchomości jest szerokim pojęciem i doty-
czy przestrzeni nad i poniżej nieruchomości. Własność może podlegać obciążeniom np. hipotecznym. Kodeks Cywilny rozróżnia 
pod względem prawnym grunt i budynki, a także wyodrębnione pomieszczenia (części budynków). Każdy grunt, budynek i wy-
odrębnione pomieszczenie może podlegać odrębnemu tytułowi własności. 

Co do zasady, zgodnie z polskim prawem, tytuł własności do budynku, nie występuje oddzielnie od tytułu własności do gruntu, na 
którym ten budynek się znajduje. Budynki lub ich części traktuje się jako części składowe gruntu, na którym są posadowione, 
chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Najczęściej oddzielenie prawa własności budynku od prawa własności do gruntu 
ma miejsce w przypadku, gdy użytkownik wieczysty wybuduje budynek na działce oddanej w użytkowanie wieczyste. Prosimy 
zapoznać się ze szczegółowym opisem prawa użytkowania wieczystego prezentowanym poniżej.  

Kodeks Cywilny dopuszcza własność prywatną nieruchomości oraz przeniesienie nieruchomości z jednej osoby na drugą. 
Zgodnie z polskimi przepisami, cudzoziemcom przysługuje prawo własności nieruchomości na tych samych zasadach, co 
obywatelom polskim. Jednakże przeniesienie własności gruntu podlega pewnym ograniczeniom. Zgodnie z Ustawą o Nabywaniu 
Nieruchomości przez Cudzoziemców, nabycie gruntu (lub prawa użytkowania wieczystego gruntu) przez cudzoziemców jest 
warunkowane uzyskaniem stosownej zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Istnieje szereg wyjątków od tego 
wymogu, zwłaszcza w odniesieniu do zakupu nieruchomości przez podmioty z Europejskiego Obszaru Ekonomicznego. Zgodnie  
z Ustawą o Nabywaniu Nieruchomości przez Cudzoziemców, podmioty z Europejskiego Obszaru Ekonomicznego mogą nabywać 
wszelkie nieruchomości z wyjątkiem nabycia nieruchomości rolnych i leśnych oraz drugiego domu. Nabycie tych nieruchomości 
jest warunkowane spełnieniem dodatkowych wymagań. 

Na podstawie kodeksu cywilnego osoby prawne posiadają zwykle jedno z następujących praw w stosunku do nieruchomości:  
(i) prawo własności, (ii) prawo najmu, (iii) prawo dzierżawy, lub (iv) prawo wieczystego użytkowania. Osoby prawne mogą także 
korzystać z prawa użytkowania lub służebności. Tylko Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki mogą 
ustanowić prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, której są właścicielem.  
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Konstytucja zakłada, że majątek (w tym nieruchomość) może być wywłaszczony na „cele publiczne” za słusznym odszkodowa-
niem. W ramach wyjątku od zasady ogólnej – w zakresie ochrony własności – przepisy zezwalające na wywłaszczenie muszą być 
interpretowane w sposób zawężający. 

Współwłasność nieruchomości 

Na podstawie prawa polskiego własność tej samej nieruchomości może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom/podmiotom. 
Podstawowe wzajemne uprawnienia i obowiązki współwłaścicieli, w szczególności zasady zarządu i korzystania z nieruchomości, 
reguluje Kodeks Cywilny.  

Każdemu ze współwłaścicieli przysługuje prawo współposiadania i współkorzystania z rzeczy wspólnej w zakresie, w jakim można 
to pogodzić z posiadaniem i korzystaniem przez pozostałych współwłaścicieli. Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać 
swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Każdy ze współwłaścicieli może zbyć lub obciążyć, w drodze ustano-
wienia hipoteki, swój udział we współwłasności nieruchomości bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Taka hipoteka nie dotyczy 
bezpośrednio pozostałych współwłaścicieli. Jednakże, do wszystkich czynności dotyczących całej wspólnej nieruchomości  
(np. zbycia nieruchomości) wymagana jest zgoda pozostałych współwłaścicieli.  

Przeniesienie własności nieruchomości 

Polskie prawo wyróżnia dwa rodzaje umów: umowę, na podstawie której jedna strona zobowiązuje się do przeniesienia własności 
(„umowa zobowiązująca”), i umowę, na podstawie której jedna strona faktycznie dokonuje przeniesienia własności („umowa 
rozporządzająca”). Na podstawie Kodeksu Cywilnego, umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości przenosi 
własność nieruchomości na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Własność 
nieruchomości nie może być przeniesiona pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu. Umowa zobowiązująca do przeniesienia 
własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. 

Należy podkreślić, że przeniesienie prawa użytkowania wieczystego następuje z chwilą dokonania wpisu przeniesienia w Księdze 
Wieczystej. 

Prawo użytkowania wieczystego („PUW”) 

PUW jest prawem rzeczowym, które podlega pewnym ograniczeniom prawnym, szczególnie w zakresie czasu trwania. PUW 
można ustanowić w stosunku do ziemi, której właścicielem jest Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub ich 
związki, na obszarze terenów miejskich lub obszarach włączonych do planu zagospodarowania przestrzennego miasta. PUW 
można swobodnie przenosić, rejestrować i obciążać hipoteką (w pewnych przypadkach podlega prawu pierwokupu). PUW 
ustanawia się w formie aktu notarialnego. 

PUW ustanawia się maksymalny okres 99 lat i minimalny okres 40 lat. W ciągu pięciu ostatnich lat tego okresu użytkownik 
wieczysty może żądać przedłużenia trwania PUW na dodatkowy okres wynoszący od 40 do 99 lat. W takich przypadkach 
ustanawiający PUW może odmówić jego przedłużenia wyłącznie ze względu na „ważny interes społeczny”. 

Budynki i inne budowle posadowione na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste należą do użytkownika wieczystego, a nie do 
ustanawiającego PUW (właściciela gruntu), ponieważ prawa własności do takich budynków i budowli są związane z PUW. Z tego 
powodu przeniesienie prawa, obciążenie lub inne dysponowanie PUW automatycznie odnosi się do prawa własności budynków  
i budowli. Skutkiem takiej formy tytułu prawnego jest prawo użytkownika wieczystego do odzyskania wartości budynków i budowli 
istniejących na gruncie z chwilą wygaśnięcia PUW, pod warunkiem, że takie budynki i budowle były zbudowane zgodnie z umową 
ustanawiającą PUW. 

PUW może także być ustanowione na podstawie umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Umowy takie muszą 
być zawierane w formie aktu notarialnego i zawierać warunki określające wieczyste użytkowanie oraz sposób, w jaki przedmio-
towa nieruchomość ma być użytkowana. Ustanawiający PUW mogą zażądać jego rozwiązania, jeśli użytkownik wieczysty 
korzysta z nieruchomości będącej przedmiotem umowy niezgodnie z jej postanowieniami. 

Klasyfikacja nieruchomości gruntowych 

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym grunty w Polsce dzieli się na następujące kategorie, w zależności od ich przeznaczenia: (i) grunty 
rolne i (ii) inne grunty. 

Ewidencja Gruntów i Budynków zawiera szczegółowy opis rodzajów przeznaczenia działek gruntowych, zgodnie z Ustawą Prawo 
Geodezyjne i Kartograficzne oraz Rozporządzeniem w Sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków. Głównymi kategoriami działek są: 
użytki rolne, grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane, użytki ekologiczne, nieużytki, grunty pod wodami i tereny różne. 

Co do zasady, działki wykorzystane na cele handlowe bądź mieszkaniowe muszą być przeznaczane pod zabudowę zgodnie  
z Ustawą o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym. Na podstawie tej ustawy zezwala się na zmianę przeznaczenia 
działek z uwzględnieniem pewnych warunków. 
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Ewidencja gruntów  

Zgodnie z Ustawą o Księgach Wieczystych i Hipotece, prawa własności jednej lub kilku nieruchomości, prawo użytkowania 
wieczystego, ograniczone prawa rzeczowe (iura in re aliena), hipoteki, ograniczenia w dysponowaniu nieruchomością i inne prawa 
odnoszące się do nieruchomości wpisywane są do Księgi Wieczystej dla danej nieruchomości.  

Księgi Wieczyste są prowadzone przez sądy rejonowe. 

Informacje zawarte w Księdze Wieczystej są publicznie dostępne i mogą być podstawą do potwierdzenia praw własności. Księga 
Wieczysta zawiera istotne informacje dotyczące wpisanej nieruchomości, w tym, między innymi, opis nieruchomości, wskazanie 
właściciela i wszelkie obciążenia ustanowione na nieruchomości. W polskim prawie istnieje domniemanie, że informacje zawarte 
w Księdze Wieczystej są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym. Możliwość kwestionowania takiego założenia przed sądem 
jest ograniczona. Ogólnie rzecz biorąc, polskie prawo zakłada, że w przypadku rozbieżności pomiędzy informacją w Księdze 
Wieczystej i stanem rzeczywistym nabycie nieruchomości lub praw odnoszących się do nieruchomości następuje zgodnie z infor-
macjami zawartymi w Księdze Wieczystej, pod warunkiem, że nabywca działa w dobrej wierze. 

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie ich tytułu prawnego w Księdze 
Wieczystej. W przypadku umów sprzedaży nieruchomości, które muszą być sporządzone w formie aktu notarialnego, notariusz 
powinien złożyć stosowny wniosek w imieniu nabywcy. 

Informacje dotyczące nieruchomości są zawarte w Ewidencji Gruntów i Budynków, która jest rejestrem odrębnym od systemu 
Ksiąg Wieczystych. Zawiera ona informacje dotyczące poszczególnych części nieruchomości, w tym: numery identyfikacyjne, 
powierzchnię, wartość, numery w innych rejestrach, rodzaj przeznaczenia gruntu i inne dane. 

Hipoteki 

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, hipoteka jest formą zabezpieczenia ustanowioną na jednej lub kilku nieruchomościach,  
w celu zapewnienia należytego wywiązania się z zobowiązań pieniężnych. Ustanowienie hipoteki musi być wpisane do Księgi 
Wieczystej i jest skuteczne od chwili złożenia w sądzie wniosku o wpis hipoteki. Jeśli dłużnik nie jest właścicielem nieruchomości, 
wymagana jest zgoda dłużnika hipotecznego na ustanowienie hipoteki. Hipoteka jest ważna, nawet jeśli tytuł własności do 
nieruchomości obciążonej hipoteką został przeniesiony.  

Jeśli dłużnik nie uiszcza należności, roszczenia ze strony wierzyciela hipotecznego powinny być zaspokojone zgodnie z zasadami 
postępowania egzekucyjnego przed polskim sądem. Wierzyciel hipoteczny ma prawo pierwszeństwa względem niezabezpie-
czonych wierzycieli handlowych dłużnika hipotecznego.  

Odpowiedzialność osób posiadających tytuł prawny do gruntów i budynków 

Zasady ogólne  

Właściciele gruntów, budynków i części budynków zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego i prawa miejscowego, obejmujących między innymi przepisy ochrony środowiska, sanitarne, przeciwpożarowe, 
mieszkaniowe oraz planowania przestrzennego. Co do zasady, właściciel budynku ponosi wszelką odpowiedzialność związaną  
z nieruchomością. Właściciele i posiadacze innych tytułów prawnych do nieruchomości powinni korzystać z nieruchomości 
zgodnie z jej przeznaczeniem, nie niszczyć środowiska, ponosić odpowiedzialność i koszty związane z przestrzeganiem 
przepisów zagospodarowania przestrzennego oraz zapobiegać zanieczyszczaniu, zaśmiecaniu lub dewastacji działki. Ponadto 
przepisy prawa miejscowego lub umowa inwestycyjna, dzierżawy, najmu lub użytkowania wieczystego zawarta ze Skarbem 
Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego mogą nakładać na właściciela lub dewelopera, jako przyszłego właściciela 
budynków, które mają być zbudowane na podstawie umowy inwestycyjnej lub umowy najmu, różne zobowiązania finansowe, takie 
jak finansowanie miejscowych prac inżynieryjnych, infrastruktury komunikacyjnej lub socjalnej. 

Prawo ochrony środowiska 

Prawo Ochrony Środowiska nakłada pewne zobowiązania na inwestorów realizujących przedsięwzięcie mogące znacząco 
oddziaływać na środowisko, a także rozszerza liczbę podmiotów uprawnionych do uczestnictwa w postępowaniach 
administracyjnych poprzedzających wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.  

Prawo Ochrony Środowiska przyznaje dodatkowe uprawnienia osobom trzecim do uczestnictwa w postępowaniu o wydanie 
decyzji o pozwoleniu na budowę oraz definiuje wymagania oceny oddziaływania na środowisko poprzedzającej wydanie decyzji o 
pozwoleniu na budowę. Prawo Ochrony Środowiska, co do zasady, określa, że sprawca ponosi odpowiedzialność za 
spowodowane przez niego szkody w środowisku. Na podstawie Ustawy o Zapobieganiu Szkodom w Środowisku i ich Naprawie 
władający powierzchnią ziemi, na której występuje zanieczyszczenie gleby lub ziemi, jest obowiązany do usunięcia zanieczy-
szczeń, które zaistniały przed dniem 30 kwietnia 2007 r. na własny koszt. Jeżeli taki władający powierzchnią ziemi wykaże, iż 
zanieczyszczenie gleby lub ziemi, dokonane po dniu objęcia przez niego władania, spowodował inny wskazany podmiot, to taki 
podmiot może zostać obciążony obowiązkiem rekultywacji. Jednakże, jeżeli zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne 
przekształcenie terenu odbyło się za zgodą lub wiedzą władającego powierzchnią ziemi, jest on obowiązany do ich rekultywacji 
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solidarnie ze sprawcą. Co najistotniejsze, nabywcy gruntu, na którym szkody zaistniały przed dniem 30 kwietnia 2007 r., nie 
zwalnia od odpowiedzialności fakt, że zanieczyszczenie nastąpiło zanim uzyskał on tytuł prawny do gruntu. Z drugiej strony, jeśli 
zanieczyszczenia nastąpiło po dniu 30 kwietnia 2007 r., sprawca jest zobowiązany naprawić szkody wyrządzone w środowisku na 
swój koszt. Powyższe nie ogranicza odpowiedzialności władającego powierzchnią ziemi, jeśli szkoda w środowisku została 
spowodowana za zgodą lub wiedzą władającego powierzchnią ziemi. Zgodnie z Ustawą o Zapobieganiu Szkodom w Środowisku  
i ich Naprawie, odpowiedzialność sprawcy jest ograniczona do szczególnych rodzajów działalności sprawcy. 

Jeżeli podmiot obowiązany do rekultywacji zanieczyszczonej gleby lub ziemi wykaże, że zanieczyszczenie nastąpiło przed dniem 
1 września 1980 r., rekultywacja może być ograniczona do przeprowadzenia działań, które wykluczą zagrożenie życia lub zdrowia 
ludzi bądź powstanie innych szkód, lub możliwości rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia. Podmiot obowiązany do rekultywacji 
musi uzyskać decyzję właściwego organu administracji przed jej rozpoczęciem. Decyzja taka określa zakres, sposób i termin 
zakończenia rekultywacji. 

Umowy najmu i dzierżawy 

W Polsce każda osoba może wynająć lub wydzierżawić nieruchomość na warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym. Kodeks 
Cywilny odróżnia umowę najmu od umowy dzierżawy. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do 
używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Przez 
umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków (np. zysków 
dzierżawcy z najmu nieruchomości osobie trzeciej na podstawie umowy najmu) przez czas oznaczony lub nieoznaczony,  
a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Warunki umów najmu różnią się, jednakże umowy 
najmu często zawierają postanowienia w przedmiocie prawa przedłużenia najmu z chwilą jego zakończenia. Zgodnie z Kodeksem 
Cywilnym, umowa najmu może być zawarta na czas nie dłuższy niż dziesięć lat. Najem zawarty na czas dłuższy niż lat dziesięć 
uznaje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony. Umowa dzierżawy może być zawarta na czas nie dłuższy 
niż trzydzieści lat, dzierżawę zawartą na czas dłuższy niż lat trzydzieści uznaje się po upływie tego terminu za zawartą na czas 
nieoznaczony. W praktyce, przedmiotem zawieranych umów dzierżawy są grunty, zaś umów najmu – lokale. 

Jeżeli umowa najmu nie stanowi inaczej, gdy czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na miesiąc 
naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Dzierżawę można wypowiedzieć na sześć miesięcy naprzód przed upływem roku 
dzierżawnego. 

Ustawa o Ochronie Praw Lokatorów nakłada szereg ograniczeń na wynajmujących w przypadku najmu lokali mieszkalnych.  

Co do zasady, przeniesienie własności nieruchomości nie powoduje zmiany warunków najmu danej nieruchomości. 

Przegląd procesu inwestycyjnego 

Pozwolenie na budowę 

Proces inwestycyjny jest w Polsce regulowany przez Prawo Budowlane, Ustawę o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzen-
nym oraz inne ustawy. Co do zasady, inwestor musi uzyskać pozwolenie na budowę przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
Pozwolenie na budowę jest decyzją wydawaną przez organy budowlane. 

Inwestor musi złożyć wniosek o pozwolenie na budowę i przygotować szereg dokumentów, z których najważniejsze to: 

1. projekt budowlany, który powinien zawierać w szczególności: (i) projekt zagospodarowania działki i terenu, (ii) projekt 
architektoniczno-budowlany. Projekt budowlany jest ostatecznie zatwierdzany w decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę; 

2. oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 

3. decyzję o warunkach zabudowy wydaną na podstawie Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym (decyzja 
taka wymagana jest jedynie w przypadku, gdy gmina nie uchwaliła MPZP).  

Prawo Budowlane stanowi, że pozwolenie na budowę może być wydane po uprzednim uzyskaniu przez inwestora i przedsta-
wieniu organom budowlanym pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów wymaganych przepisami szczególnymi, na przykład 
ustawą – Prawo Wodne lub Ustawą Prawo Ochrony Środowiska. 

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem dwóch lat od dnia, w którym 
decyzja ta stała się ostateczna lub jeżeli roboty budowlane zostały przerwane na okres dłuższy niż dwa lata. W takim przypadku, 
jeżeli inwestor chce zacząć lub wznowić roboty budowlane, wymagane jest nowe pozwolenie na budowę.  

Zarówno pozwolenie na budowę, jak i decyzja o warunkach zabudowy mogą zostać przeniesione na inny podmiot; jednakże 
pozwolenie na budowę może zostać przeniesione tylko, jeśli podmiot, na rzecz którego jest ono przenoszone, uprzednio nabył 
tytuł prawny do gruntu, na którym planowana jest dana inwestycja.  
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Wymagania planowania i zagospodarowania przestrzennego 

Każdy projekt budowlany musi być zgodny z MPZP dla terenu danej budowy. Celem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest (i) ustalenie przeznaczenia terenu; (ii) rozmieszczenie przyszłych inwestycji celu publicznego (takich jak drogi, 
linie kolejowe itp.); oraz (iii) określenie sposobów zagospodarowania i zabudowy terenu.  

Projekt MPZP sporządza wójt, burmistrz albo prezydent miasta na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy. Powyższe studium sporządza się w celu określenia lokalnych zasad zagospodarowania prze-
strzennego, zaś miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządza się w celach określonych w poprzednim ustępie.  
W planie miejscowym określa się między innymi: linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu; parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy; gabaryty obiektów, które mogą być konstruowane na danym terenie; wskaźniki intensywności zabudowy; 
szczególne warunki zagospodarowania poszczególnych terenów, w tym ograniczenia w ich użytkowaniu; a także zakaz zabudowy 
oraz zasady ochrony środowiska. W odróżnieniu od wspomnianego wyżej studium, MPZP stanowi akt prawa miejscowego. 
Zarówno studium uwarunkowań, jak i MPZP są publicznie dostępne. 

W przypadku, gdy istnieje MPZP dla danej nieruchomości, inwestor może wystąpić bezpośrednio z wnioskiem o wydanie decyzji  
o pozwoleniu na budowę i może rozpocząć roboty budowlane, gdy decyzja ta stanie się ostateczna. W przypadku braku MPZP 
przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, inwestor musi wystąpić z wnioskiem o wydanie 
decyzji o warunkach zabudowy, zastępującej MPZP. 

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta jedynie po spełnieniu warunków określonych 
prawem. Taka decyzja nie powoduje powstania żadnych praw do terenu; w odniesieniu do tego samego terenu więcej niż jeden 
inwestor może złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy terenu. 

Na podstawie Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym MPZP uchwalone przed dniem 1 stycznia 1995 r. utraciły 
moc 31 grudnia 2003 r. W praktyce oznacza to, iż większość terenów w Polsce nie jest objęta obowiązującymi MPZP i tym samym 
budowa nieruchomości zazwyczaj wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. 

Zakończenie procesu budowlanego 

Prawo Budowlane zawiera szczegółowe przepisy dotyczące procesu budowlanego. W zależności od rodzaju obiektu, do 
użytkowania ukończonego obiektu budowlanego można przystąpić, jeżeli inwestor: (i) zawiadomił organ budowlany o zakończeniu 
budowy i organ ten nie wniósł w drodze decyzji sprzeciwu; (ii) uzyskał pozwolenie na użytkowanie od organu budowlanego  
i zawiadomił właściwe organy o zakończeniu budowy. Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego wydaje się po 
dostarczeniu przez inwestora dokumentów budowlanych i przeprowadzeniu przez organ budowlany kontroli obiektu. 

Opodatkowanie nieruchomości 

Podatek od nieruchomości płatny jest na podstawie Ustawy o Podatkach i Opłatach Lokalnych. Podatnikami podatku od 
nieruchomości są między innymi osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości 
prawnej, będące: właścicielami, posiadaczami samoistnymi lub użytkownikami wieczystymi: (i) gruntów; (ii) budynków lub ich 
części; lub (iii) budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podstawę opodatkowania stanowi: 
(i) dla gruntów – powierzchnia; (ii) dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa; (iii) dla budowli lub ich części 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość obliczona na podstawie Ustawy o Podatkach i Opłatach 
Lokalnych oraz ustaw o Podatku Dochodowym. Rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości w danej gminie. 
Stawki te nie mogą przekroczyć rocznie stawek określonych w Ustawie o Podatkach i Opłatach Lokalnych. W przypadku gruntów 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej maksymalna stawka roczna nie może przekroczyć 0,69 PLN od 1 m2 
powierzchni, a w przypadku innych gruntów 0,34 PLN od 1 m2 powierzchni. Maksymalne stawki od budynków lub ich części są 
zróżnicowane w zależności od przeznaczenia budynku. Maksymalna stawka dla budynków mieszkalnych wynosi 0,57 PLN od  
1 m2 powierzchni użytkowej. Maksymalna roczna stawka od budowli nie może przekroczyć 2% ich wartości.  

W Polsce osoby fizyczne i prawne wnoszą opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz państwa lub jednostki 
samorządu terytorialnego na podstawie umów o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Ogólne zasady określania opłat 
rocznych ustala państwo lub właściwa jednostka samorządu terytorialnego na podstawie Ustawy o Gospodarce Nierucho-
mościami.  

Ochrona środowiska 

Dla projektów inwestycyjnych wykonywanych przez Spółkę istotne są następujące akty prawne: 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2006 r. nr 129, poz. 902 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o Odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o Opakowaniach i Odpadach Opakowaniowych (Dz.U. nr 63, poz. 638 z późn. zm.); 
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• Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o Obowiązkach Przedsiębiorców w Zakresie Gospodarowania Niektórymi Odpadami oraz  
o Opłacie Produktowej i Opłacie Depozytowej (Dz.U. nr 63, poz. 639 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 z późn. zm.). 

Spółka nie ma obowiązku uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych dla prowadzenia działalności, lecz uzyskuje niektóre pozwolenia 
na korzystanie ze środowiska, pozwolenia wodnoprawne, w tym pozwolenia na wprowadzanie wód drenażowych do kanalizacji 
deszczowej oraz na odprowadzanie ścieków, a także inne decyzje administracyjne wymagane przepisami ochrony środowiska  
w toku uzyskiwania pozwoleń na budowę poszczególnych projektów budowlanych. 

Spółka przy prowadzeniu działalności gospodarczej zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących 
zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska naturalnego. W odniesieniu do Spółki nie toczą się żadne postępowania 
dotyczące możliwych naruszeń przepisów o ochronie środowiska. 

Ostatnie wydarzenia 

Od 30 czerwca 2007 r. nie nastąpiły istotne zmiany w działalności Spółki. 

Ubezpieczenia 

Spółka posiada standardowe pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich dla wszystkich podmiotów 
zależnych Ronson na łączną sumę 1.000 tysięcy EUR. Dodatkowo Spółka wykupuje standardowe ubezpieczenie od odpowie-
dzialności cywilnej wobec osób trzecich dla każdego podmiotu zależnego Ronson, który jest w posiadaniu nieruchomości 
niezabudowanej. Suma gwarancyjna dla każdego takiego podmiotu zależnego wynosi 500 tysięcy PLN. 

Ponadto Spółka posiada standardowe pełne ubezpieczenie wobec osób trzecich od odpowiedzialności cywilnej wynikającej  
z usług kierowania i nadzorowania budowy na łączną sumę 2.000 tysięcy EUR oraz pełne ubezpieczenie wobec osób trzecich od 
odpowiedzialności cywilnej wynikającej z projektowania i usług architektonicznych na łączną sumę 2.000 tysięcy EUR. 

Po przeniesieniu własności nieruchomości na wykonawcę generalnego, Spółka wymaga od wykonawcy generalnego wykupienia  
i posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich oraz ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budo-
wlanych. Po odbiorze końcowym robót budowlanych, Spółka wykupuje ubezpieczenie majątkowe na sumę odpowiadającą 
wartości odtworzeniowej danego projektu. Po sprzedaży przez Grupę lokali mieszkalnych w danym projekcie mieszkaniowym 
Grupa przenosi polisę ubezpieczeniową na wspólnotę mieszkaniową.  

Postępowania administracyjne, sądowe i arbitrażowe 

Z wyjątkiem przypadków przedstawionych poniżej, żaden z akcjonariuszy Spółki nie jest i nie był stroną żadnego postępowania 
administracyjnego, sądowego lub arbitrażowego, które w ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę sporządzenia niniejszego 
Prospektu miały lub mogły mieć znaczący wpływ na sytuację finansową lub zyski Spółki lub Grupy, a także, według wiedzy Spółki, 
obecnie przeciwko żadnemu akcjonariuszowi nie toczą się żadne takie postępowania ani mu nie grożą. 

Postępowania podatkowe dotyczące Ronson Development Sp. z o.o. 

W latach 1999 i 2000 członek Zarządu udzielił Ronson Development trzech pożyczek na łączną kwotę 3.034.550 USD. W toku 
rutynowej kontroli podjętej w marcu 2005 r. urząd podatkowy uznał te pożyczki za nieważne z powodu tego, że Ronson 
Development nie była reprezentowana przez radę nadzorczą lub pełnomocnika ustanowionego przez zgromadzenie wspólników, 
zgodnie z wymaganiami kodeksu spółek handlowych. W rezultacie, 21 października 2005 r. naczelnik Mazowieckiego Urzędu 
Skarbowego w Warszawie wydał postanowienie, na podstawie którego podważono możliwość odliczenia odsetek od powyższych 
pożyczek i ponownie obliczono wysokość zobowiązania podatkowego Ronson Development z tytułu podatku dochodowego od 
osób prawnych za 2003 r. Na Ronson Development nałożono obowiązek zapłaty dodatkowej kwoty podatku w wysokości 
913.326,65 PLN (powiększonej o odsetki ustawowe). 

Powyższe postanowienie zostało uchylone przez Izbę Skarbową, która zarządziła ponowne rozpatrzenie sprawy. Obecnie 
postępowanie zawieszono do czasu zakończenia postępowania podjętego przez holenderskie organy skarbowe w celu ustalenia 
związków pożyczkodawcy z JFC, spółką prawa holenderskiego. 1 września 2000 r. na podstawie umowy cesji zawartej przez 
pożyczkodawcę z JFC, JFC przystąpiła jako pożyczkodawca do umów pożyczki.  

Prawa własności intelektualnej 

16 marca 2007 r. Ronson Development złożyła wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o rejestrację słowno 
-graficznego znaku towarowego „Ronson Development Group” na terytorium Polski. Złożono wniosek o rejestrację powyższego 
znaku w czterech klasach towarowych i usługowych. Ponadto tego samego dnia Ronson Development złożyła wniosek o reje-
strację powyższego znaku towarowego jako wspólnotowego znaku towarowego (w tych samych klasach towarowych i usługowych 
co w przypadku wniosku o rejestrację krajową).  
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Według stanu na dzień niniejszego Prospektu, znak towarowy „Ronson Development Group” nie został jeszcze zarejestrowany 
jako krajowy lub wspólnotowy znak towarowy. Proces rejestracji znaku towarowego jest czasochłonny i może zająć do trzech 
-czterech lat (w odniesieniu do rejestracji krajowej w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej) lub około dwóch lat  
(w odniesieniu do rejestracji wspólnotowej w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego). Do chwili rejestracji znaku towaro-
wego Ronson Development nie może korzystać ze swoich uprawnień właściciela znaku towarowego.  

Co do zasady, po złożeniu wniosku o rejestrację znaku towarowego, wnioskodawca uzyskuje pierwszeństwo do uzyskania 
rejestracji danego znaku towarowego. Jednakże Ronson Development uzyskał wiadomość o tym, że 18 stycznia 2006 r. osoba 
trzecia złożyła w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o rejestrację znaku towarowego „Ronson Development 
Group” jako krajowego znaku towarowego. Ronson Development uważa, i jest w posiadaniu mocnych dowodów na poparcie 
swojej tezy, że wniosek osoby trzeciej narusza szereg praw Ronson Development, w tym ochronę firm „Ronson Development”  
i „Ronson Development Group” (firma „Ronson Development” jest używana przez spółkę Ronson Development od 1999 r.) oraz 
prawa autorskie do logo. Ponadto Ronson Development jest przeświadczona, że wniosek o rejestrację powyższego znaku 
towarowego dla osoby trzeciej złożono w złej wierze i jest w stanie przedstawić w tej sprawie odpowiednie dowody. 

Ronson Development 30 kwietnia 2007 r. złożyła w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty na poparcie 
odmowy rejestracji znaku towarowego osobie trzeciej. Na tej podstawie Ronson Development uważa, że skutecznie zapobiegnie 
rejestracji znaku towarowego „Ronson Development Group” na korzyść osoby trzeciej w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Istotne umowy 

Emitent nie jest uzależniony od żadnych patentów ani licencji bądź umów przemysłowych, handlowych lub finansowych ani 
nowych procesów produkcyjnych.  

Spółka zawarła szereg umów kredytowych opisanych w Rozdziale „Przegląd sytuacji operacyjnej oraz finansowej – Opis umów 
kredytowych, których stroną jest Spółka i dostępność tych kredytów” oraz przedwstępnych umów dotyczących nabycia 
nieruchomości opisanych w Rozdziale „Opis działalności Spółki – przyszłe projekty”. 

We wrześniu 2007 r. GE Real Estate CE Residential B.V. oraz ITR Dori B.V. zawarły Umowę o Wzajemnych Stosunkach 
ustalającą niektóre wzajemne prawa i obowiązki Znacznych Akcjonariuszy.  

Na podstawie Umowy o Wzajemnych Stosunkach każdy ze Znacznych Akcjonariuszy zobowiązał się do korzystania z przysłu-
gujących mu praw głosu w taki sposób, aby zagwarantować, że członkowie Rady Nadzorczej (z wyjątkiem niezależnych Członków 
Rady Nadzorczej) będą wykonywać swoje prawa głosu w sposób zapewniający, że w każdym czasie Zarząd będzie składał się  
z pięciu członków, w tym dyrektora generalnego oraz dyrektora finansowego Spółki. ITR Dori B.V. przysługuje prawo wysuwania 
kandydatur na stanowiska dyrektora generalnego oraz dyrektora finansowego Spółki w celu powołania ich do Zarządu oraz prawo 
zgłaszania propozycji odwołania takich osób w drodze pisemnego zawiadomienia Zarządu, natomiast Znaczni Akcjonariusze 
zobowiązani są do głosowania za powołaniem lub odwołaniem takich osób. Tak długo, jak w posiadaniu GE Real Estate i jej 
spółek powiązanych znajduje się co najmniej 10% łącznej wartości Akcji w Spółce posiadanych przez Znacznych Akcjonariuszy, 
GE Real Estate przysługuje prawo zaproponowania Radzie Nadzorczej powołania własnego kandydata na członka Zarządu oraz 
prawo zgłoszenia propozycji odwołania takiego członka Zarządu w drodze pisemnego zawiadomienia Spółki, natomiast Znaczni 
Akcjonariusze zobowiązani są do głosowania za powołaniem lub odwołaniem takiej osoby. W przypadku, gdy dany kandydat nie 
będzie w danym czasie Dyrektorem Zarządzającym GE Real Estate (lub równorzędnej jednostki biznesowej na obszarze Polski), 
dana kandydatura będzie wymagać wcześniejszego zatwierdzenia przez ITR Dori B.V., przy czym udzielenie takiego 
zatwierdzenia nie może być bezpodstawnie wstrzymywane. Tak długo, jak w posiadaniu ITR Dori B.V. i jej spółek powiązanych 
znajduje się co najmniej 50% łącznej wartości Akcji w Spółce posiadanych przez Znacznych Akcjonariuszy, ITR Dori B.V. 
przysługuje prawo zaproponowania Radzie Nadzorczej powołania dwóch własnych kandydatów na członków Zarządu oraz prawo 
zgłoszenia propozycji odwołania takich członków Zarządu w drodze pisemnego zawiadomienia Spółki, natomiast Znaczni 
Akcjonariusze zobowiązani są do głosowania za powołaniem lub odwołaniem takich osób. Jeżeli udział ITR Dori B.V. i jej 
podmiotów powiązanych spadnie poniżej 50% (ale utrzyma się powyżej 10%), ITR Dori B.V. przysługiwać będzie prawo 
zaproponowania Radzie Nadzorczej powołania kandydata na członka Zarządu oraz prawo zgłoszenia propozycji odwołania 
takiego członka Zarządu w drodze pisemnego zawiadomienia Spółki, natomiast Znaczni Akcjonariusze zobowiązani są do 
głosowania za powołaniem lub odwołaniem takiej osoby. 

Znaczni Akcjonariusze ustalili, że Rada Nadzorcza składać się będzie z pięciu członków, z których trzech zostanie powołanych  
w sposób opisany poniżej, natomiast co najmniej dwóch będzie członkami niezależnymi. Tak długo, jak w posiadaniu GE Real 
Estate i jej spółek powiązanych znajduje się co najmniej 10% łącznej wartości Akcji w Spółce posiadanych przez Znacznych 
Akcjonariuszy, GE Real Estate przysługuje prawo zaproponowania Radzie Nadzorczej powołania kandydata na członka Rady 
Nadzorczej oraz prawo zgłoszenia propozycji odwołania takiego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego zawiadomienia 
Spółki, natomiast Znaczni Akcjonariusze zobowiązani są do głosowania za powołaniem lub odwołaniem takiej osoby. Tak długo, 
jak w posiadaniu ITR Dori B.V. i jej spółek powiązanych znajduje się co najmniej 50% łącznej wartości Akcji w Spółce posiadanych 
przez Znacznych Akcjonariuszy, ITR Dori B.V. przysługuje prawo zaproponowania Radzie Nadzorczej powołania dwóch 
kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz prawo zgłoszenia propozycji odwołania takich członków Rady Nadzorczej  
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w drodze pisemnego zawiadomienia Spółki, natomiast Znaczni Akcjonariusze zobowiązani są do głosowania za powołaniem lub 
odwołaniem takich osób. Jeżeli udział ITR Dori B.V. i jej podmiotów powiązanych spadnie poniżej 50% (ale utrzyma się powyżej 
10%), ITR Dori B.V. przysługiwać będzie prawo zaproponowania Radzie Nadzorczej powołania kandydata na członka Rady 
Nadzorczej oraz prawo zgłoszenia propozycji odwołania takiego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego zawiadomienia 
Spółki, natomiast Znaczni Akcjonariusze zobowiązani są do głosowania za powołaniem lub odwołaniem takiej osoby. ITR Dori 
B.V. przysługuje prawo zaproponowania dwóch kandydatów na niezależnych członków Rady Nadzorczej, natomiast Znaczni 
Akcjonariusze zobowiązani są do głosowania za powołaniem takich osób. 

Znaczni Akcjonariusze postanowili, że dopóki obaj są uprawnieni do powoływania członków Zarządu, decyzje w następujących 
sprawach będą wymagały jednomyślnej zgody członów Zarządu: (a) wszelkie planowane przedsięwzięcia, które mają zostać 
zrealizowane w przyszłości przez którąkolwiek ze spółek Grupy, jeżeli projekty te nie spełniają kryteriów inwestycyjnych 
określonych w Umowie o Wzajemnych Stosunkach, (b) zmiana dokumentów założycielskich jakiejkolwiek spółki Grupy lub 
utworzenie udziałów/emisja akcji jakiejkolwiek spółki Grupy, (c) likwidacja jakiejkolwiek spółki Grupy, (d) nabycie lub zbycie przez 
spółkę Grupy aktywów o wartości przekraczającej 1 mln EUR, z wyjątkiem nabycia lub zbycia nieruchomości bezpośrednio 
niezbędnych i związanych z realizacją projektu, oraz (e) połączenie bądź nabycie albo zbycie innych spółek lub podmiotów przez 
którąkolwiek spółkę Grupy (w tym akcji lub udziałów w spółce Grupy). 

Umowa o Wzajemnych Stosunkach ustala pewne prawa pierwokupu na rzecz Znacznych Akcjonariuszy. Znaczni Akcjonariusze 
postanowili, że w przypadku, gdy jeden ze Znacznych Akcjonariuszy zamierza sprzedać w jednej transakcji lub serii transakcji 
(„Akcjonariusz Zbywający”) w przeciągu 60 dni (biorąc pod uwagę obrót giełdowy) (a) powyżej 1% wyemitowanego kapitału 
zakładowego Spółki albo (b) poniżej 1% wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki, lecz w wyniku takiego zbycia łączne 
udziały w wyemitowanym kapitale zakładowym takiego Akcjonariusza Zbywającego wraz z jego spółkami powiązanymi spadną 
poniżej 83% jego łącznych udziałów w dniu Dopuszczenia, Akcjonariusz Zbywający winien zawiadomić drugą Stronę („Stronę 
Zawiadomioną”) w drodze pisemnej, przedstawiając ofertę zawierającą możliwość nabycia (lub wyznaczenia osoby trzeciej do 
nabycia) objętych nią akcji po kursie z dnia zawiadomienia. Strona Zawiadomiona zawiadamia Akcjonariusza Zbywającego  
w formie pisemnej o woli nabycia oferowanych akcji za daną cenę w terminie 2 dni roboczych („Data Zawiadomienia”). 
Akcjonariusz Zbywający może zbyć oferowane akcje osobie trzeciej w terminie 5 dni roboczych, jeżeli Strona Zawiadomiona i) nie 
dostarczy zawiadomienia o przyjęciu oferty w Dacie Zawiadomienia lub ii) zawiadomi Akcjonariusza Zbywającego w formie 
pisemnej o odrzuceniu oferty sprzedaży oferowanych akcji. 

Ponadto Umowa o Wzajemnych Stosunkach przewiduje proporcjonalne prawo do przyłączenia się do sprzedaży („tag-along 
right”). W przypadku, gdy Akcjonariusz Zbywający zamierza sprzedać powyżej 5% wyemitowanych akcji Spółki (w jednej 
transakcji lub serii transakcji) w przeciągu 60 dni, Stronie Zawiadomionej przysługuje prawo (jeśli nie skorzysta z prawa zakupu 
tych akcji) do proporcjonalnego uczestnictwa w planowanym zbyciu w drodze zawiadomienia Akcjonariusza Zbywającego  
w formie pisemnej o uczestnictwie przed Datą Zawiadomienia („Zawiadomienie o Przyłączeniu”). Proporcjonalne uczestnictwo 
stanowi ilość akcji Strony Zawiadomionej, która po dodaniu do ilości akcji sprzedawanych przez Akcjonariusza Zbywającego daje 
łączną ilość akcji, odpowiadającą proporcjonalnie udziałowi każdego ze Znacznych Akcjonariuszy w Spółce w dniu roboczym 
poprzedzającym datę zawiadomienia. Po wysłaniu Zawiadomienia o Przyłączeniu Znaczni Akcjonariusze będą współpracować  
w celu przeprowadzenia sprzedaży Akcji Objętych Opcją Przyłączenia oraz akcji Strony Zawiadomionej w celu zapewnienia,  
w możliwym zakresie, otrzymania przez Znacznych Akcjonariuszy takiej samej ceny za sprzedane akcje. 

Dowolna transakcja sprzedaży lub przeniesienia Akcji („Akcje Przenoszone”) na podstawie prawa pierwszej oferty oraz 
proporcjonalnego prawa do przyłączenia się do sprzedaży winna być przeprowadzana na raty w celu zapewnienia, w miarę 
możliwości, że taka sprzedaż lub przeniesienie Akcji nie doprowadzi do powstania obowiązku ogłoszenia wezwania, ani że nie 
istnieją żadne wymogi prawne lub regulacyjne odnośnie sprzedaży lub przenoszenia Akcji w sposób inny niż w formie transakcji 
pozasesyjnej.  

Pod warunkiem, że: (a) podstawę określenia praw Znacznych Akcjonariuszy do powoływania członków Zarządu i członków Rady 
Nadzorczej oraz (w zależności od sytuacji) daty wygaśnięcia zakazu konkurencji wynikającego z Umowy o Wzajemnych 
Stosunkach stanowić będzie nie data faktycznej sprzedaży lub zbycia akcji, lecz data otrzymania Zawiadomienia o Przyjęciu lub 
Zawiadomienia o Przyłączeniu (w zależności od sytuacji) przez Akcjonariusza Zbywającego, (b) po otrzymaniu Zawiadomienia  
o Przyjęciu Akcjonariusz Zbywający będzie w określonych momentach wykonywał prawo głosu ze wszystkich Akcji 
Przenoszonych i korzystał ze wszystkich praw wynikających z Akcji Przenoszonych zgodnie z pisemnymi instrukcjami Strony 
Zawiadomionej; (c) od daty otrzymania Zawiadomienia o Przyjęciu przez Akcjonariusza Zbywającego do daty płatności 
wynagrodzenia od kwoty wynagrodzenia za przeniesienie Akcji Przenoszonych naliczane będą odsetki według stopy EURIBOR 
6M plus 2% („Odsetki”), które będą płatne z chwilą zakończenia transakcji przeniesienia wszystkich Akcji Przenoszonych oraz (d) 
z chwilą zakończenia transakcji przeniesienia wszystkich Akcji Przenoszonych i po otrzymaniu Zawiadomienia o Przyjęciu 
Akcjonariusz Zbywający przekaże Stronie Zawiadomionej wszelkie dokonane na rzecz akcjonariuszy Ronson wypłaty z tytułu 
dywidendy (po odliczeniu wszelkich należnych podatków płatnych przez Akcjonariusza Zbywającego z tytułu otrzymania 
dywidendy) z Akcji Przenoszonych, z zastrzeżeniem wszelkich potrąceń i odliczeń z tytułu należnych Odsetek należnych na rzecz 
Strony Zbywającej od Strony Zawiadomionej. 
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Umowa o Wzajemnych Stosunkach stanowi, że każdemu ze Znacznych Akcjonariuszy przysługuje prawo zbycia swoich Akcji 
spółkom powiązanym z nim, pod warunkiem, że nabywca będący podmiotem powiązanym podpisze porozumienie o przystąpieniu 
oraz że nie przestanie być podmiotem powiązanym ze Stroną Zbywającą.  

Znaczni Akcjonariusze postanowili, że z wyjątkiem przypadków określonych w Umowie o Wzajemnych Stosunkach, ani oni ani ich 
podmioty powiązane nie będą podejmować działalności konkurencyjnej w Polsce do czasu, gdy jeden lub pozostali Znaczni Akcjo-
nariusze (lub ich spółki powiązane) utraci lub zrezygnuje z przysługującego mu na podstawie Umowy prawa do zgłaszania co 
najmniej jednego własnego kandydata na członka Zarządu lub Rady Nadzorczej.  

Co do zasady, ograniczenie to nie dotyczy (i) projektów budowlanych rozpatrzonych i odrzuconych przez Zarząd lub Radę 
Nadzorczą Spółki, (ii) pasywnych inwestycji w fundusze inwestycyjne nieruchomości, których portfele inwestycyjne obejmują 
projekty budownictwa mieszkaniowego w Polsce, pod warunkiem, że portfel inwestycyjny takiego funduszu obejmuje inwestycje 
poza granicami Polski oraz inwestycje pasywne oraz (iii) nabycia międzynarodowej grupy kapitałowej, prowadzącej swoją główną 
działalność poza polskim rynkiem budownictwa mieszkaniowego oraz (iv) nabycie udziałów lub akcji przez podmiot powiązany GE 
Real Estate, będący bankiem lub inną instytucją kredytową, w wyniku egzekucji zabezpieczenia. 

Każdy ze Znacznych Akcjonariuszy zobowiązuje się, i w stopniu dopuszczalnym przez prawo spowoduje w stosunku do swoich 
spółek powiązanych, że będą one dokonywać jakichkolwiek transakcji ze Spółką oraz jej spółkami powiązanymi oraz wchodzić  
w stosunki z nimi na zasadach rynkowych oraz zwykłych zasadach handlowych. Żaden ze Znacznych Akcjonariuszy nie będzie 
podejmować działań uniemożliwiających lub ograniczających jego spółkę powiązaną w prowadzeniu działalności w sposób nieza-
leżny od danego Znacznego Akcjonariusza. 

Umowa o Wzajemnych Stosunkach zawarta została pod warunkiem Dopuszczenia i wchodzi w życie w dniu Dopuszczenia, zaś 
wygasa z chwilą, gdy (i) łączny udział Znacznych Akcjonariuszy i ich spółek powiązanych w wyemitowanym kapitale zakładowym 
Spółki spadnie poniżej 40% całkowitego wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki, chyba że Grupa Znacznych Akcjonariuszy 
posiada wystarczające prawa do głosowania na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spółki Ronson, aby zapewnić powołanie 
wszystkich członków Zarządu zgodnie ze zgłoszonymi kandydaturami, (ii) udział jednego ze Znacznych Akcjonariuszy i jego 
spółek powiązanych w wyemitowanym kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej 10% łącznego wyemitowanego kapitału 
zakładowego Spółki będącego w posiadaniu Znacznych Akcjonariuszy i ich spółek powiązanych; (iii) Akcje przestaną być 
notowane i nie będą stanowić przedmiotu obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie lub (iv) ITR Dori B.V. 
przestanie być kontrolowana przez Israel Theaters Ltd. lub U. Dori Engineering Works Corporation Ltd. lub obie te spółki, a GERE 
zdecyduje się na rozwiązanie Umowy o Wzajemnych Stosunkach wskutek takiej zmiany kontroli; lub (v) GERE przestanie być 
kontrolowana przez General Electric Company, a ITR Dori B.V. zdecyduje się na rozwiązanie Umowy o Wzajemnych Stosunkach 
wskutek takiej zmiany kontroli. 



Prospekt RONSON EUROPE N.V. 

 

 
 77 

ZARZĄD I PRACOWNICY 

Informacje ogólne 

Poniżej przedstawiono podsumowanie istotnych informacji dotyczących Zarządu, Rady Nadzorczej, Wyższej Kadry Zarządzającej 
oraz pozostałych pracowników. Ponadto, niniejszy rozdział zawiera krótki przegląd niektórych istotnych przepisów prawa spółek 
holenderskich oraz postanowień Statutu Spółki dotyczących Zarządu Spółki i jej Rady Nadzorczej, w brzmieniu, jakie otrzymają po 
wejściu w życie Aktu Zmieniającego Statut Spółki, który został zatwierdzony 28 września 2007 r. Informacje na ten temat 
przedstawione zostały w Rozdziale „Opis kapitału zakładowego i ład korporacyjny – informacje ogólne”. 

Liczba Akcji i innych papierów wartościowych oraz ceny realizacji kupna/sprzedaży określone w niniejszym rozdziale bazują na 
założeniu, że proces przekształcania kapitału zakończył się. Prosimy zapoznać się z Rozdziałem „Opis kapitału zakładowego i ład 
korporacyjny – Kapitał zakładowy – Kapitał autoryzowany i kapitał zakładowy wyemitowany”. 

Spółka posiada dwupoziomową strukturę władzy, tj. Zarząd („Directie”) oraz Radę Nadzorczą („Raad van Commissarissen”). 
Prowadzenie bieżących spraw i opracowywanie polityki Spółki powierzono Zarządowi, nad którym nadzór sprawuje Rada 
Nadzorcza. W chwili obecnej Zarząd składa się z pięciu członków, których nazwiska przedstawiono w dalszej części rozdziału. 
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad Zarządem oraz ogólną działalnością Spółki i sprawami przez nią prowadzonymi. Rada 
stanowi również organ doradczy Zarządu. Podczas wykonywania swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej powinni 
kierować się interesem Spółki i jej celami gospodarczymi. 

Uprawnienia, skład i funkcje Zarządu i Rady Nadzorczej 

Zarząd 

Zadaniem Zarządu jest bieżące zarządzanie działalnością Spółki, pod nadzorem Rady Nadzorczej. Obowiązkiem Zarządu jest 
informowanie Rady Nadzorczej o ważnych sprawach dotyczących Spółki, zasięganie jej porady w istotnych kwestiach oraz 
zgłaszanie ich Radzie do zatwierdzenia, zgodnie z zasadami określonymi poniżej. 

Zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd Spółki będzie się składał z jednego lub więcej dyrektorów zarządzających A oraz, dodatkowo 
z jednego lub więcej dyrektorów B. Rada Nadzorcza określi dokładną liczbę członków Zarządu oraz dokładną liczbę członków 
Zarządu w danej kategorii. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mianuje jednego z dyrektorów zarządzających A „Dyrektorem 
Generalnym”, który będzie sprawował funkcję Prezesa Zarządu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może również mianować 
jednego z dyrektorów zarządzających A „Dyrektorem Finansowym” oraz może przypisać inne funkcje pozostałym dyrektorom 
zarządzającym A lub dyrektorom zarządzającym B. 

Zarząd jest uprawniony do prowadzenia wszelkich działań koniecznych lub pożądanych do osiągnięcia celu gospodarczego 
Spółki, poza działaniami sprzecznymi z prawem lub niezgodnymi z postanowieniami Statutu Spółki. Spółkę może reprezentować 
Zarząd w całości lub dwóch członków Zarządu działających wspólnie, jeżeli co najmniej jedna z tych osób sprawuje funkcję 
dyrektora zarządzającego B, w sytuacji, gdy w danej chwili w Spółce funkcję tę sprawuje jedna lub więcej osób. 

Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po ogłoszeniu nominacji na członków tego organu 
przez Radę Nadzorczą. Nominacja sporządzona w określonym terminie i przewidująca co najmniej po dwie osoby na każdy wakat 
będzie wiążąca. Jednakże Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może unieważnić nominację uchwałą przyjętą większością nie 
mniejszą niż dwie trzecie głosów oddanych, reprezentujących więcej niż połowę wyemitowanego kapitału.  

Członkowie Zarządu zasiadający obecnie w Zarządzie zostali wybrani na czas nieoznaczony. W związku z przepisami Holender-
skiego Kodeksu Ładu Korporacyjnego, Statut Spółki stanowi, że (i) nowych członków Zarządu mianuje się maksymalnie na 
kadencję czterech lat, chyba że uchwała podjęta w celu wyboru takiego członka stanowi inaczej, oraz że (ii) jest możliwa 
nominacja powtórna. 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ma prawo zawiesić w obowiązkach członka Zarządu lub go odwołać w dowolnej chwili. Jeżeli 
projekt uchwały w przedmiocie zawieszenia w obowiązkach lub odwołania członka Zarządu nie został zgłoszony przez Radę 
Nadzorczą, wówczas uchwała w przedmiocie zawieszenia w obowiązkach lub odwołania członka Zarządu zostaje przyjęta 
większością nie mniejszą niż dwie trzecie głosów oddanych, reprezentujących więcej niż połowę wyemitowanego kapitału. Rada 
Nadzorcza ma również prawo zawiesić w obowiązkach członka Zarządu w dowolnej chwili. Zawieszenie w obowiązkach może 
zostać w każdej chwili odwołane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały przyjętej większością nie mniejszą 
niż dwie trzecie głosów oddanych, reprezentujących więcej niż połowę wyemitowanego kapitału. 

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, wszelkie uchwały Zarządu wymagają bezwzględnej większości głosów. Jednakże 
uchwały dotyczące nabywania nieruchomości muszą zapadać jednogłośnie. 

Statut Spółki stanowi, że Zarządowi przysługuje prawo przyjęcia zasad i przepisów dotyczących procesu decyzyjnego („Regula-
min Zarządu”), pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. 
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Zgodnie ze Statutem Spółki, Rada Nadzorcza może zastrzec, aby wybrane uchwały Zarządu wymagały jej zatwierdzenia. 
Uchwały te powinny zostać szczegółowo określone i przekazane Zarządowi w formie pisemnego raportu. Brak zatwierdzenia 
wydanego przez Radę Nadzorczą nie będzie miał wpływu na zakres upoważnienia Zarządu ani jej członków do reprezentowania 
Spółki. W chwili obecnej nie określono uchwał Zarządu, których przyjęcie wymagałoby zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. 

Zarząd zobowiązany jest do przedkładania Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia raz w roku strategii opracowanej w celu osiągnię-
cia celów operacyjnych i finansowych Spółki, oraz, jeżeli będzie to konieczne, parametrów, które mają zostać zastosowane  
w odniesieniu do tejże strategii. 

Rada Nadzorcza 

Zadaniem Rady Nadzorczej jest sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem spraw Spółki przez Zarząd oraz doradzanie Zarządowi, 
jak również nadzorowanie całej działalności Spółki. Podczas wykonywania swoich obowiązków Członkowie Rady Nadzorczej 
powinni kierować się interesem Spółki i działalnością przez nią prowadzoną. Członkowie Rady Nadzorczej nie są jednakże upo-
ważnieni do reprezentowania Spółki wobec osób trzecich. 

Statut Spółki stanowi, że Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech, a maksymalnie siedmiu członków, z których co najmniej 
jeden będzie niezależny zgodnie z definicją niezależności podaną w Statucie Spółki. 

Statut Spółki stanowi, że członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po ogłoszeniu 
nominacji na członków tego organu przez Radę Nadzorczą. Nominacja sporządzona w określonym terminie i przewidująca co 
najmniej po dwie osoby na każdy wakat będzie wiążąca. Jednakże Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może unieważnić nomi-
nację uchwałą przyjętą większością nie mniejszą niż dwie trzecie oddanych głosów, reprezentujących więcej niż połowę wyemito-
wanego kapitału.  

Obecni członkowie Rady Nadzorczej zostali wybrani na czas określony. W związku z przepisami Holenderskiego Kodeksu Ładu 
Korporacyjnego, Statut Spółki stanowi, że nowych członków Rady Nadzorczej mianuje się maksymalnie na kadencję czterech lat, 
chyba że uchwała przyjęta w celu wyboru takiego członka stanowi inaczej, oraz że członek Rady Nadzorczej może zostać 
wybrany ponownie dwukrotnie. Rada Nadzorcza powoła przewodniczącego Rady oraz może powołać wiceprzewodniczącego 
spośród swoich członków. 

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ma prawo zawiesić w obowiązkach członka Rady 
Nadzorczej lub go odwołać w dowolnej chwili. Jeżeli podjęcie uchwały w przedmiocie zawieszenia w obowiązkach lub odwołania 
członka Rady Nadzorczej nie zostało zaproponowane przez Radę Nadzorczą, wówczas uchwała w przedmiocie zawieszenia  
w obowiązkach lub odwołania członka Rady Nadzorczej może zostać przyjęta większością nie mniejszą niż dwie trzecie głosów 
oddanych, reprezentujących więcej niż połowę wyemitowanego kapitału. Statut Spółki stanowi, że członkowie Rady Nadzorczej 
kończą sprawowanie swoich funkcji okresowo, zgodnie z harmonogramem rotacji opracowanym przez Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy. 

Zgodnie ze Statutem Spółki, uchwały Rady Nadzorczej zapadają wyłącznie większością bezwzględną. Każdemu z członków Rady 
Nadzorczej przysługuje jeden głos. 

Statut Spółki stanowi, że Rada Nadzorcza ma prawo do przyjęcia zasad i przepisów dotyczących jej procesu decyzyjnego 
(„Regulamin Rady Nadzorczej”). 

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej 

Zarząd 

Poniższa tabela przedstawia informacje na temat każdego członka Zarządu, w tym wiek i funkcje sprawowane w Spółce na dzień 
niniejszego Prospektu. Prezes Zarządu oraz pozostali członkowie Zarządu zostali powołani na czas nieoznaczony. Adresem 
służbowym następujących osób jest adres głównej siedziby Spółki przy Weena 210-212, 3012 NJ, Rotterdam, Holandia. 

Imię i nazwisko: Funkcja Wiek  

Dror Kerem Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny (CEO), dyrektor A 49 

Ariel Bouskila Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy (CFO) , dyrektor A 33 

Karim Habra Członek Zarządu, dyrektor B 32 

David Katz Członek Zarządu, dyrektor B 64 

Amos Weltsch Członek Zarządu, dyrektor B 57 

Rada Nadzorcza 

Poniższa tabela przedstawia informacje na temat każdego członka Rady Nadzorczej, w tym wiek i funkcje sprawowane w Spółce 
na dzień Aktu Zmieniającego Statut Spółki. Kadencje wszystkich członków Rady Nadzorczej wygasają w 2011 roku. Aktualnie  
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w Radzie Nadzorczej istnieje jeden wakat, który winien zostać wypełniony po przeprowadzeniu Oferty przez niezależnego 
członka. Adres służbowy niżej wymienionych osób to adres głównej siedziby Spółki, czyli Weena 210-212, 3012 NJ, Rotterdam, 
Holandia.  

Imię i nazwisko: Funkcja Wiek 

Uri Dori Przewodniczący Rady Nadzorczej 65 

Thierry Leleu Członek Rady Nadzorczej 39 

Mark Segall Członek Rady Nadzorczej 45 

Yair Shilhav Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu  48 

Opis stosownych doświadczeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej 

Zarząd 

Dror Dory Kerem 

Dror Dory Kerem został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Spółki (CEO) 1 października 2007 r. 
Dror Kerem dołączył do Grupy w 2000 r. i objął funkcję Prezesa Zarządu R.D. Management Sp. z o.o. Przez siedem lat sprawował 
funkcję Generalnego Menedżera Grupy. Do 2003 r. Dror Kerem zasiadał w zarządzie Globcom Sp. z o.o. 

Ariel Bouskila  

Ariel Bouskila został mianowany na członka Zarządu i objął stanowisko Dyrektora Finansowego 1 października 2007 r. Ariel 
Bouskila dołączył do Grupy w sierpniu 2006 r. i objął funkcję członka Zarządu R.D. Management Sp. z o.o. W latach 2005-2007 
zasiadał w Zarządzie Forum Film Poland Sp. z o.o. a w latach 2005-2006 sprawował funkcję członka Zarządu All Job Poland  
Sp. z o.o. 

David Katz 

David Katz został mianowany członkiem Zarządu 1 października 2007 r. Od 1983 r. sprawuje funkcję Wiceprezesa spółki U. Dori 
Engineering Works Corporation Ltd., a obecnie jest zatrudniony na stanowisku Kierownika działu nowych inicjatyw 
podejmowanych poza Izraelem w spółce U. Dori Engineering Works Corporation Ltd. W latach 1969-1983 Pan Katz pracował jako 
inżynier ds. wydajności w spółce Ashtrom Engineering & Construction Ltd. Pan Katz zasiada w zarządach następujących spółek: 
U. Dori Engineering Works Corporation Ltd, Jerusalem Finance B.V, I.T.R Dori B.V., D.A.C Engineering Ltd, ACAD Building and 
Investments Limited, ACAD Equipment and Assets (1979) Limited, U. Dori Technologies & Investments Ltd, Bay Heart Assets 
(1994) Limited, U. Dori Construction and Infrastructure Ltd, Mildan Initiating and Investments Ltd, David K. Holdings Ltd. 

Karim Habra 

Karim Habra objął funkcję członka Zarządu 1 października 2007 r. Pan Habra zajmuje stanowisko Dyrektora Zarządzającego  
w spółce GE Real Estate Central and Eastern Europe od 2003 r. W latach 2000-2003 był zatrudniony na stanowisku Dyrektora  
ds. rozwoju w spółce GE Real Estate Central and Eastern Europe, a w latach 1998-2000 pracował jako Starszy Dyrektor  
ds. zakupów w spółce GE Real Estate Europe. Pan Karim Habra zasiada w zarządach następujących spółek: GE Real Estate 
Czech Republic s.r.o., IGY České Budějovice s.r.o., IGY Czech s.r.o., IGY a.s., SV FÁZE II. s.r.o., SLUNEČNÝ VRŠEK III. s.r.o., 
Košík Development s.r.o., GFR s.r.o., OC Slovakia s.r.o., GE Real Estate Poland Sp. z o.o., GE Debt Management TFI S.A., 
Karafiat House Sp. z o.o., Gator Investments Sp. z o.o., Gemini Investments Sp. z o.o., GE Debt Closed-End Investment Fund 
Non-Standardized Securitization Fund, GECGE Kosik Investors S.a.r.l., Nove Czech Investment Company S.a.r.l., Scandia L.L.C., 
EURO MALL VENTURES S.a.r.l., Central Europe Capital Inc. 

Amos Weltsch 

Amos Weltsch został mianowany członkiem Zarządu 1 października 2007 r. Od 1980 r. zajmował funkcję Dyrektora Zarządza-
jącego (COO) spółki Cinema City N.V. Od 1980 r. był zatrudniony na różnych kierowniczych stanowiskach wyższego stopnia  
w spółce Israel Theatres Limited i spółkach powiązanych. W latach 1974-1978 Weltsch zajmował stanowisko kierownika w spółce L. 
Glickman Building Materials, a w latach 1978-1980 był dyrektorem zarządzającym w spółce Eitan Cement Limited. 

Rada Nadzorcza 

Uri Dori 

Uri Dori został mianowany Przewodniczącym Rady Nadzorczej 28 września 2007 r. (skuteczne w dacie Aktu Zmieniającego Statut 
Spółki). Pan Dori jest Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym (CEO) spółki U. Dori Engineering Works Corporation LTD.  



Prospekt RONSON EUROPE N.V. 

 

 
 80 

Uri Dori zasiada w zarządach następujących spółek: U. Dori Engineering Works Corporation LTD, ACAD Building and Investments 
Ltd., ACAD Equipment and Assets (1979) Ltd. ROM GEVES Casing and Covering (1997) Ltd., Innovate Ltd., Bay Heart Limited, 
U. Dori Technologies & Investments Ltd., Maor – Mortgage Bonds Backed Securities (1999) Ltd., Mendor Limited, Bay Heart 
Assets (1994) Limited, U.N. Dori Ltd, Ziggurat Systems Ltd., U. Dori Construction and Infrastructure Ltd., Mildan Initiating and 
Investments Ltd, Udor Holdings Ltd. 

Thierry Leleu 

Thierry Hubert Francois Leleu został mianowany członkiem Rady Nadzorczej Spółki 28 września 2007 r. (skuteczne w dacie Aktu 
Zmieniającego Statut Spółki). Od 2006 r. Pan Leleu pełni funkcję głównego radcy prawnego w spółce GE Real Estate Europe 
SAS. Przed rokiem 2006, pan Leleu pełnił funkcję dyrektora inwestycyjnego w Orion Capital Management, europejskim funduszu 
nieruchomościowym typu private equity, a do 2002 r. był partnerem w firmie prawniczej Norton Rose. Od 2002 r. Pan Leleu 
zasiada w zarządzie spółki DxO Labs, a od 2007 r. także AZMT Holding B.V. Jest on również członkiem zarządu w spółce 
Olympian B.V. (w organizacji).  

Mark Segall 

Mark Segall został mianowany członkiem Rady Nadzorczej Spółki 28 września 2007 r. (skuteczne w dacie Aktu Zmieniającego 
Statut Spółki). Pan Segall jest założycielem spółki Kidron Corporate Advisors LLC, zajmującej się doradztwem w sprawie fuzji  
i przejęć, oraz niewielkiego funduszu typu private equity Kidron Opportunity Fund I, LLC. Przed ustanowieniem spółki Kidron  
w 2003 r. Segall zajmował stanowisko prezesa spółki Investec Inc. Pan Segall jest członkiem zarządu spółek Integrated Asset 
Management plc oraz Answers Corporation. 

Yair Shilhav 

Yair Shilhav został mianowany członkiem Rady Nadzorczej 28 września 2007 r. (skuteczne w dacie Aktu Zmieniającego Statut 
Spółki) i będzie przewodniczącym Komitetu Audytu. Od 2004 r. Pan Shilhav jest właścicielem spółki świadczącej usługi 
consultingowe z siedzibą w Hajfie. W latach 2000-2003 Pan Shilhav był członkiem rady wykonawczej spółki Somekh Chaikin CPA, 
spółki wchodzącej w skład grupy KPMG („Somekh Chaikin”). W latach 1995-2003 Pan Shilhav kierował oddziałem Somekh 
Chaikin w Tel Awiwie, w której był wspólnikiem w latach 1990-2003. Zanim został wspólnikiem w Somekh Chaikin, zajmował 
stanowisko kierownika działu kadr i finansów w tej spółce. Pracował również jako kierownik katedry rachunkowości na 
Uniwersytecie w Hajfie w latach 1998-2002. 

Wyższa Kadra Zarządzająca Spółki 

Zarząd Spółki wspierają w działaniach następujące osoby wchodzące w skład zespołu osób zarządzających („Wyższa Kadra 
Zarządzająca”). 

Imię i nazwisko: Funkcja Wiek 

Anna Barbara Petrulewicz Dyrektor operacyjny 30 

Andrzej Gutowski Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu 38 

Anna Barbara Petrulewicz 

Anna Barbara Petrulewicz została mianowana Dyrektorem operacyjnym we wrześniu 2006 r. Dołączyła do Grupy w maju 2001 r. 
jako księgowa. Zajmowała stanowisko głównej księgowej Grupy od stycznia 2002 do lipca 2005 r. oraz Dyrektora Finansowego od 
sierpnia 2005 do sierpnia 2006 r. Pani Petrulewicz sprawuje funkcję Prezesa Brighton Tec Sp. z o.o., Prezesa w 14 spółkach  
z ograniczoną odpowiedzialnością z Grupy Ronson, i zasiada w zarządzie spółek 9 Ronson Sp.k. oraz 6 Ronson Sp.k. 

Andrzej Gutowski 

Andrzej Gutowski zajmuje stanowisko Kierownika ds. sprzedaży i marketingu Grupy od 2004 r. Zanim dołączył do Grupy,  
w okresie od 1994 do 2003 roku pan Gutowski był Dyrektorem ds. rynków pierwotnych i członkiem zarządu Emmerson Sp. z o.o. 

Skład Rady Nadzorczej, Komitet Audytu, Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwaliło, że Rada Nadzorcza Spółki będzie składać się z pięciu członków. Zgodnie  
z zasadami określonymi w Kodeksie, przed dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu giełdowego Rada Nadzorcza utworzy spośród 
swoich członków Komitet Audytu oraz Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji.  
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Komitet Audytu 

Komitet Audytu wspomaga Radę Nadzorczą w monitorowaniu systemu kontroli wewnętrznej, zapewnieniu spójności procesu 
sprawozdawczości finansowej Spółki oraz treści sprawozdań finansowych Spółki. Komitet Audytu wspiera Radę Nadzorczą  
w przeprowadzaniu oceny ryzyka związanego z działalnością Spółki oraz podejmowaniu działań ukierunkowanych na zmniejsze-
nie tego ryzyka. 

Komitet Audytu spotyka się co najmniej dwa razy w roku oraz każdorazowo w przypadku podjęcia przez Spółkę decyzji w sprawie 
wydania informacji prasowej zawierającej wyniki finansowe Spółki. 

Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji 

Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji doradza Radzie Nadzorczej w sprawie wynagrodzeń członków Zarządu i monitoruje 
stosowanie polityki dotyczącej wynagrodzeń w Spółce obejmującej plan przyznawania premii Wyższej Kadrze Zarządzającej. 
Ponadto Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji doradza Radzie Nadzorczej w zakresie kryteriów wyboru i procedur związanych  
z powoływaniem członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyborem kandydatów na te stanowiska i kolejnych nominacji oraz  
w zakresie polityki Zarządu dotyczącej kryteriów wyboru i powoływania Wyższej Kadry Zarządzającej. Komitet dokonuje również 
oceny zawodowej poszczególnych członków Rady Nadzorczej i Zarządu. 

Wynagrodzenie dyrektorów, świadczenia dodatkowe i warunki wynagradzania 

Polityka wynagrodzeń 

Celem polityki wynagrodzeń Spółki jest zapewnienie takiego systemu wynagrodzeń, który pozwoli Spółce na przyciągnięcie, 
zatrzymanie i zmotywowanie członków Zarządu. Rada Nadzorcza, której członków wyróżniają odpowiednie cechy charakteru, 
umiejętności i doświadczenie w zakresie zarządzania, sprawuje nadzór nad działaniami Spółki. 

Polityka wynagrodzeń zatwierdzona przez Radę Nadzorczą określająca warunki przyznawania wynagrodzeń członkom Zarządu 
została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 1 października 2007 r. Zasady dotyczące wynagrodzeń dla członków 
Rady Nadzorczej przyjęto na tym samym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej. 
W roku zakończonym 31 grudnia 2006 r. łączna wartość wynagrodzeń, w tym pensji i premii, wypłaconych członkom Zarządu 
Spółki oraz Wyższej Kadrze Zarządzającej wyniosła 630 tys. PLN. W 2006 r. w Spółce nie funkcjonowała Rada Nadzorcza. 

Zarząd 

Dror Kerem  

Dror Kerem zostanie zatrudniony na czas nieoznaczony na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych z Ronson 
Management Sp. z o.o., która to umowa będzie mogła zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem sześcio-
miesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa będzie zawierać klauzulę o zakazie konkurencji, na mocy której pan Kerem będzie 
zobowiązany do powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej względem działalności Spółki przez okres 
obowiązywania umowy, a w przypadku rozwiązania umowy przez pana Kerema – przez okres dwunastu miesięcy od jej 
rozwiązania. Na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych pan Kerem będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie 
brutto stanowiące równowartość w PLN kwoty 20.000 USD. Ponadto będzie miał prawo do premii w wysokości 3,3% 
skonsolidowanego rocznego zysku brutto wypracowanego przez Grupę. Pan Kerem będzie również uprawniony do uczestnictwa 
w programie akcji pracowniczych związanym z notowaniem Spółki na giełdzie. Pan Kerem będzie otrzymywał zwrot kosztów 
mieszkaniowych stanowiących równowartość w PLN kwoty 1.400 USD/m-c, zwrot wydatków związanych z edukacją dzieci, 
ubezpieczenie zdrowotne dla siebie i dla rodziny, samochód służbowy, telefon oraz telefon komórkowy, a ponadto zwrot kosztów 
dwóch przelotów na trasie Warszawa – Tel Awiw dla pana Kerema i jego rodziny. Pan Kerem nie będzie uprawniony do żadnych 
świadczeń w związku z rozwiązaniem umowy, z wyjątkiem odprawy w wysokości jednorazowej wypłaty premii w kwocie 
stanowiącej równowartość łącznej premii rocznej w wysokości 3,3% skonsolidowanego rocznego zysku brutto wypracowanego 
przez Grupę, proporcjonalnie do kwoty obowiązującej w roku finansowym, w którym pan Kerem będzie zatrudniony na podstawie 
umowy, pomniejszonej o wysokość kwot wcześniej otrzymanych przez pana Kerema w formie premii za dany rok finansowy oraz 
dodatkową kwotę z tytułu nieukończonego projektu, stanowiącą zmienną zysków za dany projekt, w zależności od stopnia jego 
ukończenia. 

Zgodnie z postanowieniami uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 1 października 2007 r., Panu Keremowi, lub 
podmiotowi wskazanemu, przyznano następujące elementy programu motywacyjnego związanego z akcjami Spółki: (i) 300.000 
akcji Spółki, w zamian za wynagrodzenie równe łącznej wartości nominalnej takich akcji, w dacie przypadającej sześć miesięcy od 
daty Dopuszczenia, pod warunkiem podjęcia przez niego zobowiązania do niedokonywania sprzedaży, przeniesienia ani zbycia 
tych akcji (lub wynikających z nich praw), ani nieustanawiania na tych akcjach (lub na wynikających z nich prawach) zastawów 
bądź innych obciążeń przed upływem sześciu miesięcy od daty Dopuszczenia; oraz (ii) z dniu Dopuszczenia, opcje na nabycie 1,2 
mln akcji Spółki wykonalne po cenie nabycia za jedną akcję równą cenie za jedną akcję Spółki w dacie Dopuszczenia, przy czym 
opcje będą stawały się wymagalne w częściach obejmujących 240.000 akcji rocznie, począwszy od daty przypadającej jeden rok 
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od Dnia Pierwszego Notowania, z zastrzeżeniem że jeżeli z jakiegokolwiek powodu dojdzie do rozwiązania umowy o świadczenie 
usług doradczych, uprawnienie Pana Kerema (lub podmiotu wskazanego) do wykonania opcji, które stają się wymagalne w roku,  
w którym dokonano rozwiązania, będzie proporcjonalne do części roku poprzedzającego kolejną rocznicę Dnia Pierwszego 
Notowania, która upłynęła do daty rozwiązania umowy o świadczenie usług doradczych. 

Ariel Bouskila  

Ariel Bouskila będzie zatrudniony na czas nieoznaczony na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych z Ronson 
Management Sp. z o.o., która to umowa będzie mogła zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego 
okresu wypowiedzenia. Na podstawie umowy o pracę pan Bouskila będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie brutto 
stanowiące równowartość w PLN kwoty 12.250 EUR. Pan Bouskila otrzyma ubezpieczenie zdrowotne dla siebie i dla rodziny, 
samochód służbowy, telefon oraz telefon komórkowy, a ponadto zwrot kosztów jednego przelotu na trasie Warszawa – Tel Awiw 
dla pana Bouskila i jego rodziny.  

Pan Bouskila jest uprawniony do uczestnictwa w opisanym poniżej Programie Akcji Pracowniczych. 

Rada Nadzorcza 

Każdy członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie roczne w kwocie 8.900 EUR oraz 1.500 EUR z tytułu uczestnictwa  
w zebraniach lub 750 EUR w przypadku uczestnictwa w zebraniu drogą telefoniczną. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują 
żadne świadczenia w momencie zaprzestania pełnienia przez nich funkcji. 

Wartość wynagrodzeń i premii 

Poniższa tabela przedstawia strukturę wynagrodzeń i premii (pieniężnych i w naturze) wypłaconych lub płatnych za rok 
zakończony 31 grudnia 2006 r. dla każdego z członków Zarządu i Wyższej Kadry Zarządzającej. 

 Umowa o pracę  
(PLN) 

Pensja menedżerska 
(PLN) 

Pozostałe (premie) 
(PLN) Suma 

Zarząd ...............................................................     

Dror Kerem ........................................................ 24.000 182.646 161.000 367.466 

Ariel Bouskila ..................................................... 8.200 16.500   24.700 

Członkowie Wyższej Kadry Zarządzającej .....     

Anna Petrulewicz ............................................... 100.763 – 5.000 105.763 

Andrzej Gutowski ............................................... 75.754 – 56.000 131.754 

Program Akcji Pracowniczych 

Spółka zamierza przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zatwierdzenia przed Datą Przydziału akcji pracowniczych 
(zwany dalej „Programem Akcji Pracowniczych”) zakładający przeznaczenie maksymalnie 4.000.000 nowo wyemitowanych Akcji 
członkom Zarządu, członkom kierownictwa i pracownikom Spółki. W związku z tym Akcjonariusze podjęli uchwałę upoważniającą 
Radę Nadzorczą, aby z udziałem co najmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej, ustaliła szczegółowe warunki 
programu akcji lub programu motywacyjnego opartego na akcjach pracowniczych oraz wyznaczyła osoby, którym przysługuje 
prawo do skorzystania z takich programów, stosownie do propozycji przedłożonych przez Zarząd. Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy zatwierdzi szczegółowe warunki, kryteria i beneficjentów Programu Akcji Pracowniczych. Ponadto, na mocy takiej 
uchwały, Spółce przysługiwać będzie prawo do nabycia własnych akcji na wolnym rynku w celu spełnienia zobowiązań 
wynikających z wykonania opcji wyemitowanych lub przyznanych w ramach Programu Akcji Pracowniczych. Jednakże, Emitent 
uzgodnił z Zarządem, że, w zakresie w jakim będzie to możliwe, spowodują oni, że żaden beneficjent Programu Akcji 
Pracowniczych, który otrzymał opcje, akcje lub inne papiery wartościowe Emitenta w związku z Programem Akcji Pracowniczych, 
nie będzie oferował, sprzedawał, oferował do sprzedaży, zastawiał ani w żaden inny sposób przenosił lub zbywał jakichkolwiek 
opcji, Akcji lub innych papierów wartościowych w Okresie Ograniczenia Zbywalności Akcji. Zobacz Rozdział „Warunki Oferty  
– Umowy Ograniczenia Zbywalności Akcji”. 

Poza prawami, o których mowa powyżej, oraz w związku z umową o świadczenie doradczych z Drorem Keremem, Spółka nie 
przyznała żadnych innych praw, w tym, między innymi, praw do zapisu na Akcje, warranty, prawa opcji lub uprawnień żadnym 
osobom ani podmiotom. 
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Emerytury 

Zgodnie ze stosownymi przepisami prawa, podmioty zależne Spółki działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązane 
są do przekazywania środków, w trybie miesięcznym, na poczet funduszy emerytalnych i rentowych w imieniu swoich praco-
wników, co zwalnia je z odpowiedzialności wobec pracowników z tego tytułu. 

Pozostałe informacje 

Na dzień publikacji niniejszego Prospektu żaden z członków Zarządu ani Rady Nadzorczej w ciągu minionych pięciu lat (i) nie 
został skazany za popełnienie przestępstw związanych z oszustwami; (ii) nie sprawował funkcji wykonawczej w żadnej spółce  
w czasie lub w okresie bezpośrednio poprzedzającym ogłoszenie przez spółkę upadłości, postawienie jest w stan likwidacji lub 
ustanowienie zarządu komisarycznego; (iii) wobec żadnego z członków nie zastosowano żadnych oficjalnych sankcji nałożonych 
przez organy państwowe lub organy nadzoru (w tym jakąkolwiek organizację zawodową) oraz (iv) żaden z członków nie został 
oficjalnie oskarżony przez sąd ani sądownie nie pozbawiono go prawa sprawowania funkcji członka organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych spółki ani prawa do działania lub prowadzenia spraw jakiejkolwiek spółki. 

Nie istnieją powiązania rodzinne między członkami Zarządu oraz Rady Nadzorczej. 

Nie istnieje żaden konflikt interesów (obecnie ani mogący ujawnić się w przyszłości) między prywatnym interesem każdego  
z członków Zarządu i Rady Nadzorczej a ich obowiązkami wobec Spółki. 

Poza informacjami wskazanymi w powyższych punktach „Opis stosownych doświadczeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej  
– Zarząd” oraz „Opis stosownych doświadczeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej – Rada Nadzorcza” żaden z członków 
Zarządu i Rady Nadzorczej nie sprawuje funkcji nadzorczej lub nie jest osobą zarządzającą wyższego szczebla w innej notowanej 
spółce ani nie prowadzi głównej działalności poza Spółką, która to działalność miałaby znaczenie w związku ze Spółką. 

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień zawartych w umowie o świadczenie usług doradczych z panem Drorem Keremem, 
żadnemu z członków Zarządu ani Rady Nadzorczej nie przysługują żadne świadczenia w związku z rozwiązaniem stosunku 
zatrudnienia z tytułu stosownych umów o pracę. 

Żaden z członków Zarządu ani Rady Nadzorczej nie ma zamiaru dokonania zapisu na Akcje oferowane w Ofercie. 

Z zastrzeżeniem postanowień zawartych powyżej, w kontekście opcji na akcje przyznanych panu Kerem w związku z dopuszcze-
niem akcji Spółki do obrotu na giełdzie, żaden z członków organów administracyjnych, zarządu, nadzoru lub wyższego 
kierownictwa nie posiada Akcji ani opcji na Akcje. 

Pracownicy 

Zatrudnienie w Spółce wynosi 34 osoby, zatrudnione w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin przez R.D. Management Sp. z o.o. 
na mocy standardowych umów o pracę, zawierających jedynie minimum przepisów wymaganych przepisami prawa oraz za 
wynagrodzeniem miesięcznym. Na dzień 30 czerwca 2007 r. 14 umów o pracę było zawartych na czas określony, natomiast  
13 umów o pracę było zawartych na czas nieokreślony. Siedem umów zostało zawartych na trzymiesięczny okres próbny. 

Zespół zajmujący się sprzedażą oraz Dyrektor ds. marketingu są uprawnieni, na mocy programu premiowego, do otrzymywania 
premii kwartalnych uzależnionych od osiągnięcia minimalnych wyników sprzedaży.  

Zgodnie z wiedzą posiadaną przez Spółkę żaden z jej pracowników nie należy do związku zawodowego. W Spółce nie miała 
miejsce żadna akcja protestacyjna przeprowadzana przez jej pracowników. Spółka ocenia swój stosunek z pracownikami jako 
bardzo dobry. 

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące zmian w zatrudnieniu w Spółce w latach zakończonych odpowiednio 31 grudnia 
2004 r., 2005 r., 2006 r. oraz na dzień 30 czerwca 2007 r. 

 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 

Liczba pracowników na początku okresu ...................... 13 14 19 27 

Osoby zatrudnione ........................................................ 4 7 14 12 

Zwolnienia ..................................................................... 3 2 6 5 

Liczba pracowników na koniec okresu .......................... 14 19 27 34 

Zmiana w zatrudnieniu .................................................. 1 5 8 7 

Spółka ocenia stosunki pracownicze jako dobre. Żaden z pracowników nie jest członkiem związków zawodowych w żadnym  
z państw, w których Spółka prowadzi działalność. Spółka nie doświadczyła znaczących przerw w działalności będących wynikiem 
sporów pracowniczych w ciągu trzech minionych lat. 
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Ochrona i ubezpieczenie 

W celu pozyskania i utrzymania wykwalifikowanych pracowników i utalentowanych osób na stanowiskach członków Zarządu  
i Rady Nadzorczej w odniesieniu do branży, regionu, grupy produktowej lub struktury grupy lub jej części, Spółka zapewnia takim 
osobom ochronę w postaci polisy ubezpieczeniowej dla dyrektorów i członków władz spółek. 

Ponadto Spółka ochroni i zwolni z odpowiedzialności członków Zarządu i Rady Nadzorczej z tytułu szkód, w tym zobowiązań, 
odszkodowań, kosztów (w tym uzasadnionych kosztów prawnych i uzasadnionych wynagrodzeń rzeczoznawców i doradców), 
opłat, wydatków, powództwa, grzywien (niezależnie od tego czy mają one związek z powództwem cywilnym, administracyjnym czy 
karnym), kwot zapłaconych w związku z ugodą, roszczeń (w tym roszczeń osób trzecich) oraz żądań wynikających z roszczenia 
lub postępowania związanych z wykonywaniem obowiązków takich osób lub z wykonywaniem jakichkolwiek innych obowiązków 
na rzecz podmiotów zależnych lub innych podmiotów, z którymi Spółka ma powiązania w ramach Grupy lub wykonywania 
obowiązków poza Spółką, lecz przez nią zleconych lub wynikających z pełnionej funkcji. Ochrona, o której mowa powyżej, nie 
zostanie udzielona, jeżeli działanie lub zaniechanie działania przez członka Zarządu i Rady Nadzorczej zostanie uznane 
prawomocnym wyrokiem za winę umyślną lub rażące zaniedbanie lub jeżeli uzna się, że działanie lub zaniechanie działania danej 
osoby można uznać za sprzeczne z zasadami określonymi w art. 2:9 holenderskiego kodeksu cywilnego (DCC), oraz że członkom 
Zarządu lub Rady Nadzorczej nie przysługuje prawo do takiej ochrony w związku z zaistnieniem powyższej sytuacji, a także  
w sytuacji gdy, i w zakresie w jakim wartość szkód została lub zostanie pokryta przez ubezpieczyciela z tytułu polisy 
ubezpieczeniowej. 
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TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

Poza transakcjami opisanymi poniżej, członkowie Zarządu ani Rady Nadzorczej ani Znaczni Akcjonariusze nie mieli żadnych 
powiązań ani nie brali udziału w jakichkolwiek transakcjach zawartych przez Spółkę od dnia 1 stycznia 2006 r., ani w transakcjach, 
w których Spółka była stroną przed tym dniem oraz w następstwie których powstały zobowiązania Spółki lub pozostałych podmio-
tów, które istnieją do dnia dzisiejszego. 

Najważniejsze transakcje z podmiotami powiązanymi obejmują: 

• udzielone pożyczki: w dniu 31 października 2006 r. Grupa udzieliła niezabezpieczonej pożyczki na rzecz Jerusalem Finance 
Company B.V. („JFC”) w wysokości 13.399 tys. PLN. JFC jest spółką należącą w 100% do ITR Dori B.V., która zapewnia 
finansowanie innym spółkom wchodzącym w skład Grupy. Na dzień 31 grudnia 2006 r. zadłużenie z tytułu pożyczki 
wynosiło: 13.399 tys. PLN – kwota główna, oraz 134 tys. PLN – narosłe odsetki. Termin spłaty pożyczki przypada na 31 
października 2011 r., a oprocentowanie wynosi 6%. Po zawiązaniu Spółki w czerwcu 2007 r., zobowiązania z tytułu 
omawianej umowy pożyczki oraz narosłych odsetek w kwocie 13.932 tys. PLN na dzień 29 czerwca 2007 r. zostały 
przeniesione na Spółkę. W efekcie, wskutek konsolidacji kwota należna na dzień 30 czerwca 2007 r. została potrącona 
względem zobowiązań Spółki na dzień 30 czerwca 2007 r.; 

• pożyczki otrzymane: Spółka zawarła kilka umów pożyczki z JFC i Gator na łączną kwotę zadłużenia wynoszącą na dzień  
30 czerwca 2007 r. 72.703 tys. PLN. W okresie poprzedzającym Ofertę JFC i Gator udzieliły Spółce pożyczki związanej  
z przygotowaniem pierwszej oferty publicznej; na dzień niniejszego Prospektu kwota zobowiązania na podstawie umowy 
pożyczki udzielonej przez JFC i Gator wynosiła 98.433 tysiące PLN. Wszystkie pożyczki są niezabezpieczone, termin ich 
spłaty przypada na 31 października 2011 r., a oprocentowanie wynosi 6%. Pożyczki udzielone zostały w złotych; 

• wynagrodzenia płatne na rzecz ITR Dori B.V.: w ciągu roku obrachunkowego zakończonego 31 grudnia 2006 r. transakcje  
z ITR Dori B.V. obejmowały wynagrodzenie za usługi i doradztwo płatne z tytułu usług zarządczych świadczonych na rzecz 
spółek Grupy, w wysokości 1.850 tys. PLN. Na dzień 31 grudnia 2006 r. kwota należności ITR Dori B.V. wobec Grupy 
wynosiła 79 tys. PLN, podczas gdy kwota zobowiązań Grupy wobec ITR Dori B.V. na ten sam dzień wynosiła 4 tys. PLN; 

• transakcje z kadrą zarządzającą: poza wynagrodzeniami, których łączna wartość wynosiła 630 tys. PLN, a także samo-
chodami służbowymi, telefonami komórkowymi oraz pewnymi świadczeniami ubezpieczenia medycznego, członkowie 
kierownictwa nie otrzymali żadnych dodatkowych świadczeń w roku zakończonym 31 grudnia 2006 r. 

W dniu 23 listopada 2006 r. spółka R.D. Management Sp. z o.o. zawarła umowy o świadczenie usług zarządzania („UŚUZ”)  
z osiemnastoma spółkami zależnymi Spółki: Ronson Development Innovation Sp. z o.o., E.E.E. Development Sp. z o.o., Ronson 
Development Wrocław Sp. z o.o., Ronson Development Metropol Sp. z o.o., Ronson Development Poznań Sp. z o.o., Ronson 
Development Apartments Sp. z o.o., Ronson Development Buildings Sp. z o.o., Ronson Development 2000 Sp. z o.o., Ronson 
Development Company Sp. z o.o., Ronson Development Creations Sp. z o.o., Ronson Development Structure Sp. z o.o., Ronson 
Development Investment Sp. z o.o., Ronson Development City Sp. z o.o., Ronson Development Enterprise Sp. z o.o., Ronson 
Development Habitat Sp. z o.o., Ronson Development Capital Sp. z o.o., Ronson Development Properties Sp. z o.o. oraz Ronson 
Development Warsaw Sp. z o.o. 

Na mocy tych umów R.D. Management Sp. z o.o. świadczy na rzecz spółek zależnych usługi w zakresie zarządzania, niezbędne 
dla skutecznego zarządzania procesem deweloperskim i budową budynków mieszkalnych, obejmujące usługi związane z naby-
ciem gruntów, uzyskiwaniem stosownych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleń na budowę  
i pozwoleń na użytkowanie oraz pozostałych pozwoleń, zgód i zezwoleń, zawiadomień i decyzji administracyjnych, a także usługi 
związane z prowadzeniem działań marketingowych i sprzedażą mieszkań oraz administracją wybudowanego obiektu mieszkalnego.  

R.D. Management Sp. z o.o. otrzymuje miesięczne stałe wynagrodzenie za świadczenie usług administracyjnych, miesięczną 
zmienną opłatę za usługi związane z pracami poprzedzającymi budowę oraz prowadzonymi w trakcie jej realizacji, miesięczną 
opłatę za świadczenie usług marketingowych i reklamowych oraz miesięczne wynagrodzenie z tytułu działań sprzedażowych. 

Umowy, o których mowa powyżej, zostały zawarte na czas określony, konieczny do przeprowadzenia procesu deweloperskiego  
i mogą zostać rozwiązane przez spółkę zależną wyłącznie w przypadku rażącego naruszenia obowiązków przez spółkę 
R.D. Management Sp. z o.o., pod warunkiem, że naruszenie to nie zostało naprawione w okresie wypowiedzenia. 
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OPIS KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I ŁAD KORPORACYJNY 

Informacje ogólne 

Spółka została zawiązana w Holandii w dniu 18 czerwca 2007 r. na mocy statutu sporządzonego w formie aktu notarialnego jako 
publiczna spółka akcyjna zgodnie z przepisami prawa holenderskiego („naamloze vennootschap” lub „N.V.”) pod firmą Ronson 
Europe N.V. Statut Spółki zostanie zmieniony i ujednolicony przed dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na giełdzie zgodnie  
z uchwałą akcjonariuszy z 28 września 2007 r.  

Siedziba Spółki znajduje się w: Weena 210-212, (3012NJ) Rotterdam, Holandia. Ze Spółką można kontaktować się za pośred-
nictwem strony internetowej www.ronson.pl. Zastrzega się, że powołanie powyższej strony internetowej w zdaniu poprzedzającym 
w żadnym wypadku nie może być rozumiane jako włączenie jej treści do niniejszego Prospektu. 

Poniżej przedstawione zostało podsumowanie niektórych istotnych informacji dotyczących kapitału zakładowego Spółki, 
określonych istotnych przepisów holenderskiego prawa spółek oraz krótkie streszczenie niektórych postanowień Statutu. 

Niniejsze streszczenie nie stanowi pełnej charakterystyki i powinno być czytane w powiązaniu ze Statutem oraz właściwymi 
przepisami prawa holenderskiego; nie stanowi ono również porady prawnej odnośnie tych kwestii i nie powinno być jako takie 
traktowane. 

Przedmiot działalności Spółki 

Zgodnie z artykułem 3 Statutu przedmiot działalności Spółki obejmuje:  

• posiadanie udziałów i akcji w polskich i innych europejskich spółkach prowadzących działalność deweloperską i handlową 
oraz inną działalność handlową związaną z nieruchomościami oraz wszelką działalność pomocniczą; 

• tworzenie, uczestnictwo, zarządzanie oraz posiadanie finansowego udziału w innych spółkach i przedsiębiorstwach;  

• nabywanie, zbywanie, zarządzanie oraz użytkowanie nieruchomości oraz własności osobistej, w tym patentów, znaków, 
licencji, zezwoleń i innych praw własności przemysłowej;  

• świadczenie usług administracyjnych, technicznych, finansowych, ekonomicznych lub z zakresu zarządzania na rzecz 
innych spółek, osób lub przedsiębiorstw; oraz  

• zaciąganie i/lub udzielanie pożyczek, pełnienie funkcji poręczyciela lub gwaranta w dowolny inny sposób, zaciąganie 
zobowiązań skutkujących odpowiedzialnością solidarną lub zobowiązań dodatkowych lub w cudzym imieniu; 

• działalność ta może być prowadzona samodzielnie lub we współpracy z osobami trzecimi oraz może obejmować wykony-
wanie i promocję wszelkich czynności, które w sposób bezpośredni lub pośredni są związane z powyższą działalnością,  
w najszerzej rozumianym zakresie. 

Kapitał zakładowy autoryzowany i kapitał zakładowy wyemitowany 

Kapitał wyemitowany w akcjach zwykłych Łączna liczba  
akcji 

Wartość nominalna 
(EUR na akcję) 

Akcje wyemitowane na dzień zatwierdzenia Prospektu 200.000.000 0,02 

Nowe Akcje, które zostaną wyemitowane w związku z Ofertą  40.000.000 0,02 

Łączna liczba akcji po przeprowadzeniu Oferty 240.000.000 0,02 

Emitent wyemitował akcje tylko jednej kategorii, z których wszystkie gwarantują równe prawa głosu i żaden z akcjonariuszy 
Emitenta nie dysponuje innymi prawami głosu niż pozostali akcjonariusze, a jedynie większą lub mniejszą liczbą głosów w zależ-
ności od udziału w kapitale zakładowym Emitenta. 

Obecnie ani Spółka, ani żadna z jej spółek zależnych nie jest w posiadaniu akcji Spółki. Wszystkie akcje wyemitowane na dzień 
niniejszego Prospektu zostały w pełni opłacone. 

Podstawowe ustawodawstwo, na mocy którego zostały utworzone akcje Spółki oraz została zawiązana i obecnie działa sama 
Spółka, stanowi II księga holenderskiego kodeksu cywilnego. 

Emisja Akcji i prawa poboru 

Zasadniczo każdemu posiadaczowi akcji zwykłych Spółki przysługuje prawo poboru uprawniające do zapisu na nowo 
wyemitowane akcje zwykłe, proporcjonalnie do łącznej liczby akcji zwykłych posiadanych przez danego posiadacza. Niemniej 
jednak takie prawa poboru nie mają zastosowania do (i) akcji zwykłych pokrywanych wkładami niepieniężnymi ani do (ii) akcji 
zwykłych wyemitowanych na rzecz pracowników Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką 
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Nasz Statut stanowi, że Zarząd jest upoważniony, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, do emisji akcji zwykłych, przy czym 
wielkość każdej oddzielnej emisji może wynosić maksymalnie dwadzieścia pięć procent (25%) kapitału zakładowego 
wyemitowanego bezpośrednio przed daną emisją, i/lub do ograniczenia lub wyłączenia praw poboru w stosunku do emisji akcji na 
okres pięciu lat, kończący się po upływie pięciu lat od dnia wejścia w życie Aktu Zmieniającego Statut Spółki. Taka delegacja 
uprawnień może zostać rozszerzona w drodze zmiany Statutu lub uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na okres 
nieprzekraczający każdorazowo pięciu lat. Delegacja uprawnień dokonana na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy odbywa się na wniosek Zarządu, uprzednio zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 

Uprawnienia te nadane Zarządowi jako organowi Spółki na mocy Statutu mogą zostać cofnięte w drodze zmiany Statutu. 
Uprawnienia te nadane Zarządowi jako organowi Spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie mogą zostać 
cofnięte, o ile nie postanowiono inaczej w momencie ich nadawania. 

Po wygaśnięciu uprawnień Zarządu w zakresie uchwalania emisji akcji zwykłych i/lub ograniczenia lub wyłączenia praw poboru  
w stosunku do emisji akcji, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie uprawnione do podejmowania takich czynności, o ile nie 
przekazało tych uprawnień innemu organowi Spółki. 

Emisja akcji związana z realizacją wcześniej przyznanego prawa do złożenia zapisu na akcje nie wymaga uchwały Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy ani Rady Nadzorczej. 

Przyznawanie praw do zapisu na Akcje 

Nasz Statut przekazuje uprawnienia w zakresie nadawania praw do zapisu na akcje na rzecz Zarządu, za uprzednią zgodą Rady 
Nadzorczej, na okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Aktu Zmieniającego Statut Spółki. Taka delegacja uprawnień może zostać 
rozszerzona w drodze zmiany Statutu lub uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na okres nieprzekraczający 
każdorazowo pięciu lat. Delegacja uprawnień dokonana na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywa się na 
wniosek Zarządu, uprzednio zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 

Uprawnienia nadane Zarządowi jako organowi Spółki w zakresie przyznawania praw do zapisu na akcje na mocy Statutu mogą 
zostać cofnięte w drodze zmiany Statutu. 

Uprawnienia nadane Zarządowi jako organowi Spółki w zakresie przyznawania praw do zapisu na akcje mocą uchwały Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy nie mogą zostać cofnięte, o ile nie postanowiono inaczej w momencie ich nadawania. 

Po wygaśnięciu uprawnień Zarządu w zakresie przyznawania praw do zapisu na akcje zwykłe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
będzie uprawnione do podejmowania takich czynności, o ile nie przekazało tych uprawnień innemu organowi Spółki. 

Nabywanie Akcji w kapitale Spółki 

Spółka może w dowolnym czasie nieodpłatnie („om niet”’) nabywać własne w pełni opłacone akcje. Ponadto, z zastrzeżeniem 
określonych przepisów prawa holenderskiego oraz Statutu, Spółka może nabywać w pełni opłacone akcje w kapitale własnym  
w przypadku gdy (i) wartość kapitału w posiadaniu akcjonariuszy pomniejszona o płatność wymaganą w celu dokonania nabycia, 
nie jest niższa od sumy objętego i opłaconego kapitału oraz kapitału rezerwowego wymaganego w świetle przepisów prawa 
holenderskiego lub Statutu (taka nadwyżka – „Kapitał Przeznaczony do Podziału”) oraz (ii) Spółka i jej spółki zależne nie byłyby 
wówczas posiadaczem akcji w Spółce lub zastawu na akcjach Spółki o łącznej wartości nominalnej przekraczającej 10% jej 
wyemitowanego kapitału zakładowego. 

Poza akcjami nabywanymi nieodpłatnie akcje można nabywać wyłącznie na podstawie uchwały Zarządu, zatwierdzonej przez 
Radę Nadzorczą na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Upoważnienie udzielane 
przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu nabycia akcji Spółki winno określać liczbę i kategorię nabywanych akcji, sposób 
ich nabycia oraz przedział cenowy mający zastosowanie do nabycia takich akcji. Upoważnienie zachowuje ważność maksymalnie 
przez 18 miesięcy. 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważniło Zarząd do nabycia maksymalnie 10% wyemitowanych akcji zwykłych Spółki 
przez okres 18 miesięcy, kończący się po 18 miesiącach od wejścia w życie Aktu Zmieniającego Statut Spółki, po cenie kupna 
kształtującej się między wartością nominalną akcji a 110% średniej ceny akcji zwykłych Spółki w ciągu pięciodniowego obrotu 
przez dokonaniem odkupu. 

Upoważnienie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie jest wymagane do nabycia w pełni opłaconych akcji w celu ich przenie-
sienia na pracowników zgodnie z realizowanym przez Spółkę programem opcji na akcje. Akcje posiadane przez Spółkę we włas-
nym kapitale zakładowym nie dają prawa głosu ani nie mogą być zaliczane do kworum wymaganego do ważności głosowania. 

Obniżenie kapitału zakładowego 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może na wniosek Rady Nadzorczej podjąć uchwałę o obniżeniu wyemitowanego i znajdu-
jącego się w posiadaniu akcjonariuszy kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie akcji Spółki lub zmianę Statutu w celu 
obniżenia wartości nominalnej akcji. 
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Dywidenda i inne wypłaty 

Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może zadecydować o przeznaczeniu części zysku na kapitał rezerwowy. 
Ewentualny zysk pozostały po dokonaniu czynności wymienionej w poprzednim zdaniu zostaje przekazany do dyspozycji 
Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z części lub 
całości pozostałego zysku. Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy winna stanowić odrębny punkt obrad Walnego Zgromadzenia. 

Spółka może dokonywać wypłat na rzecz akcjonariuszy oraz innych osób uprawnionych do zysku przeznaczonego do podziału 
wyłącznie w zakresie, w jakim jej aktywa netto przewyższają opłaconą i objętą część kapitału powiększonego o rezerwy 
wymagane na mocy prawa. Podziału zysku dokonuje się po przyjęciu rocznego sprawozdania finansowego, o ile zezwala ono na 
dokonanie takiego podziału. Każdy akcjonariusz ma prawo do dywidendy w wysokości proporcjonalnej do liczby posiadanych 
przez niego Akcji Zwykłych. Dla celów obliczenia zysku do podziału, pod uwagę brane są Akcje Zwykłe posiadane przez Spółkę  
w kapitale własnym. 

Z zastrzeżeniem określonych warunków oraz zgodnie ze śródrocznym zestawieniem aktywów i pasywów, Zarząd może za 
uprzednią zgodą Rady Nadzorczej uchwalić wypłatę dywidendy śródrocznej. Zestawienie aktywów i pasywów prezentuje stan 
aktywów Spółki w dniu lub po pierwszym dniu trzeciego miesiąca przed miesiącem ogłoszenia uchwały w sprawie wypłaty 
dywidendy śródrocznej. Spółka jest zobowiązana do złożenia śródrocznego zestawienia aktywów i pasywów w urzędzie 
prowadzącym rejestr handlowy w terminie ośmiu dni od dnia ogłoszenia uchwały w sprawie wypłaty dywidendy śródrocznej. 

Prawo akcjonariusza do otrzymania gotówkowej wypłaty dywidendy wygasa, jeżeli akcjonariusz nie wystąpi o jej wypłatę w ter-
minie pięciu lat od dnia, w którym zysk ten przypadł do zapłaty. Nieodebrana dywidenda przepada na rzecz Spółki. 

Powiadomienia o wypłatach oraz dniach dokonywania płatności winny być ogłaszane w formie Raportu Bieżącego oraz 
publikowane w holenderskim dzienniku ogólnokrajowym, a ponadto w sposób wskazany przez Zarząd. 

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy i wykonywanie praw głosu 

Coroczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w terminie sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. 
Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

Zarząd lub Rada Nadzorcza mogą zwoływać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w przypadku, gdy wymaga tego 
interes Spółki. Akcjonariusze reprezentujący indywidualnie lub łącznie co najmniej jedną dziesiątą wyemitowanego kapitału 
zakładowego mogą w świetle przepisów holenderskiego kodeksu cywilnego oraz Statutu wnioskować w sądzie rejonowym o upo-
ważnienie takiego akcjonariusza do zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

Zawiadomienie zwołujące Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy winno zostać przesłane z co najmniej piętnastodniowym 
wyprzedzeniem i powinno zawierać porządek obrad z wyszczególnionymi punktami do omówienia. Posiadacze akcji (w tym 
posiadacze praw nadanych z mocy prawa posiadaczom kwitów depozytowych wyemitowanych przy współudziale spółki na akcje 
w jej kapitale), którzy indywidualnie lub łącznie są w posiadaniu akcji reprezentujących co najmniej 1% wyemitowanego kapitału, 
mają prawo żądać od Rady Nadzorczej lub Zarządu wprowadzenia punktów do porządku obrad Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy. W przypadku zgłoszenia takich wniosków do Zarządu lub Rady Nadzorczej w czasie pozwalającym Zarządowi na 
włączenie ich do porządku obrad najbliższego zgromadzenia lub na ich ogłoszenie przed zgromadzeniem w drodze dodatkowego 
zawiadomienia przesłanego w wyżej wymienionym terminie, Zarząd lub Rada Nadzorcza są zobowiązani do podjęcia takich 
czynności, o ile ważny interes Spółki („zwaarwichtig belang”) nie nakazuje podjęcia innego działania. 

Wszystkie zawiadomienia przekazywane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wszystkie ogłoszenia dotyczące dywidendy 
oraz innych wypłat, a także wszystkie inne ogłoszenia kierowane do posiadaczy akcji (w tym do posiadaczy praw nadanych  
z mocy prawa posiadaczom kwitów depozytowych wyemitowanych przy współudziale spółki na akcje w jej kapitale) obowiązują od 
momentu ich publikacji w dzienniku ogólnokrajowym w Holandii, Codziennej Cedule Giełdowej oraz na stronie internetowej Spółki. 

Zarząd jest upoważniony do podania dnia ustalenia praw w celu wskazania akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa i głoso-
wania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Dzień ten nie może przypadać wcześniej niż trzydziestego ani nie później niż 
trzeciego dnia przed danym zgromadzeniem. 

Każda akcja zwykła Spółki daje prawo do jednego głosu. Akcjonariusze mogą głosować przez pełnomocników. Wykonywanie 
praw głosu z akcji będących w posiadaniu Spółki zostaje wstrzymane na okres, w którym akcje pozostają akcjami własnymi 
Spółki. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, o ile przepisy prawa holen-
derskiego nie przewidują większości kwalifikowanej. 

Zmiana Statutu oraz zmiana formy prawnej Spółki 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć uchwałę w sprawie zmiany postanowień Statutu na wniosek i zgodnie z propo-
zycją Zarządu, po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. 



Prospekt RONSON EUROPE N.V. 

 

 
 89 

Ponadto Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może uchwalić zmianę formy prawnej Spółki. Zmiana formy prawnej Spółki wymaga 
uchwalenia zmiany Statutu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na wniosek Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 

Ustawowe połączenie oraz ustawowy podział przedsiębiorstwa 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może na wniosek Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą podjąć uchwałę w sprawie 
przystąpienia Spółki do ustawowego połączenia lub podziału (które to pojęcie obejmuje transakcję typu „split-up” oraz „spin-off”). 
W przypadku, gdy Spółka jest spółką przejmującą, Zarząd może uchwalić przystąpienie do ustawowego połączenia lub podziału,  
o ile jeden lub więcej akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki nie zwróci się 
do Zarządu, w terminie jednego miesiąca od ogłoszenia połączenia lub podziału, z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy w celu podjęcia uchwały w sprawie połączenia lub podziału. 

Rozwiązanie i likwidacja 

Spółka może zostać rozwiązana wyłącznie uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na wniosek Zarządu zatwierdzony 
przez Radę Nadzorczą. 

W razie rozwiązania Spółki jej działalność będzie podlegać likwidacji zgodnie z przepisami prawa holenderskiego oraz postano-
wieniami Statutu, a członkowie Zarządu będą (w razie braku odmiennych ustaleń Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy) pełnić 
funkcję likwidatorów działających pod nadzorem Rady Nadzorczej. W toku likwidacji postanowienia Statutu zachowują ważność  
w możliwym zakresie. 

Kapitał Spółki pozostały po spłaceniu długów i uregulowaniu kosztów likwidacyjnych zostanie podzielony między akcjonariuszy 
proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji zwykłych. 

Holenderski Kodeks Ładu Korporacyjnego 

Dnia 9 grudnia 2003 r. holenderski Komitet ds. Ładu Korporacyjnego, zwany również Komitetem Tabaksblat, ogłosił Kodeks Ładu 
Korporacyjnego. Holenderski Kodeks Ładu Korporacyjnego zawiera 21 zasad i 113 dobrych praktyk dotyczących funkcjonowania 
zarządów, rad nadzorczych, akcjonariuszy i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, sprawozdawczości finansowej, biegłych 
rewidentów oraz standardów dotyczących ujawniania, zgodności i wprowadzania w życie. 

Spółki holenderskie notowane na rządowo uznanych giełdach papierów wartościowych zarówno w Holandii, jak i w innych 
państwach, są zobowiązane na mocy prawa holenderskiego do ujawniania w swoich raportach rocznych informacji, czy 
przestrzegają postanowień Kodeksu Ładu Korporacyjnego, a jeśli ich nie przestrzegają, do podania przyczyn takiego stanu 
rzeczy. Holenderski Kodeks Ładu Korporacyjnego stanowi, że w przypadku, gdy walne zgromadzenie akcjonariuszy wyraźnie 
zatwierdzi strukturę i politykę ładu korporacyjnego oraz zaakceptuje wyjaśnienia w sprawie odstępstw od postanowień doty-
czących dobrych praktyk, przyjmuje się, że taka spółka przestrzega postanowień Holenderskiego Kodeksu Ładu Korporacyjnego. 

Spółka uznaje znaczenie dobrego ładu korporacyjnego. Zarząd i Rada Nadzorcza przeanalizowały Holenderski Kodeks Ładu 
Korporacyjnego, ogólnie akceptują jego główne postanowienia oraz podjęły już i planują podejmować dalsze kroki w celu 
wdrożenia jego postanowień. 

Spółka popiera Holenderski Kodeks Ładu Korporacyjnego i zobowiązuje się do przestrzegania odpowiednich postanowień Kode-
ksu Ładu Korporacyjnego poza wyjątkami określonymi poniżej. 

Niezgodności z postanowieniami Holenderskiego Kodeksu Ładu Korporacyjnego: 

II. 1.1 Członek zarządu jest powoływany maksymalnie na okres czterech lat. Członek może zostać ponownie wybrany na 
okres nieprzekraczający jednorazowo czterech lat. 

Obecni członkowie Zarządu zostali powołani na czas nieograniczony i Spółce nie wydaje się słuszne renegocjowanie istniejących 
umów, co byłoby możliwe, gdyby takie działanie nakazywały przepisy holenderskiego prawa pracy. Wszelkie przyszłe nominacje 
członków Zarządu będą zgodne z tym postanowieniem. 

II. 1.3 Spółka zobowiązana jest posiadać odpowiedni wewnętrzny system zarządzania i kontroli ryzyka. W każdym razie 
powinna stosować następujące instrumenty wewnętrznego systemu zarządzania i kontroli ryzyka: 

analiza celów operacyjnych i finansowych Spółki pod kątem ryzyka; 

kodeks postępowania, który w każdym przypadku winien być opublikowany na stronie internetowej Spółki; 

wskazówki dotyczące układu sprawozdań finansowych oraz procedury przestrzegane w toku ich sporządzania; oraz 

system monitorowania i sprawozdawczości. 

Spółka nie ma jeszcze kodeksu postępowania, ale planuje uchwalić taki kodeks w odpowiednim czasie. 

II. 2.1 Opcje nabycia akcji są warunkowym elementem wynagrodzenia i stają się bezwarunkowe tylko w przypadku 
spełnienia przez członków zarządu z góry określonych kryteriów oceny po upływie co najmniej trzech lat od dnia ich przyznania. 
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Warranty i opcje posiadane przez uprawnione osoby zostały przyznane bezwarunkowo. Spółka nie planuje zmiany istniejących 
umów. Zważywszy na fakt, że Spółka znajduje się ciągle na stosunkowo wczesnym etapie rozwoju oraz że ustalenie wiary-
godnych z góry określonych kryteriów oceny na okres co najmniej trzech lat nie ma na obecnym etapie praktycznego 
uzasadnienia, Spółka nie stosuje się w pełni do tego postanowienia. 

II. 2.6 Rada nadzorcza jest zobowiązana do opracowania regulacji dotyczących kwestii posiadania oraz transakcji 
dokonywanych przez członków zarządu na papierach wartościowych innych niż papiery wartościowe wyemitowane przez ich 
„własną” spółkę. Regulacje te winny zostać zamieszczone na stronie internetowej Spółki. Członek zarządu jest zobowiązany do 
przekazywania okresowej informacji, w każdym przypadku przynajmniej raz na kwartał, na temat wszelkich zmian w zakresie 
posiadanych przez niego papierów wartościowych holenderskich spółek notowanych na giełdzie, na ręce specjalisty ds. zgod-
ności, a w przypadku gdy spółka nie powołała takiego specjalisty, na ręce przewodniczącego rady nadzorczej. Członek zarządu, 
który inwestuje wyłącznie w notowane fundusze inwestycyjne lub który przekazał w całości zarząd nad własnym portfelem 
papierów wartościowych niezależnej osobie trzeciej na podstawie umowy-zlecenia, jest zwolniony ze stosowania się do ostatniego 
postanowienia. 

Spółka uważa, że ograniczenia nałożone przez holenderskie prawo papierów wartościowych w dostateczny sposób regulują 
kwestię własności oraz transakcji na papierach wartościowych dokonywanych przez członków Zarządu. Wprowadzenie 
dodatkowych restrykcji potencjalnie mogłoby niekorzystnie wpłynąć na zdolność Spółki do pozyskania, a następnie zatrzymania 
na stanowisku członków Zarządu, w związku z czym Spółka uważa, że przestrzeganie przez nią tej zasady dobrej praktyki nie leży 
w jej najlepszym interesie. 

III. 2.1  Członkowie rady nadzorczej, z wyjątkiem nie więcej niż jednej osoby, winni być niezależni w rozumieniu zasady III. 
2.2 dobrych praktyk. 

Nasza Rada Nadzorcza składa się obecnie z czterech członków, z których jeden jest członkiem niezależnym w rozumieniu 
Holenderskiego Kodeksu Ładu Korporacyjnego. Aktualnie w Radzie Nadzorczej istnieje jeden wakat, który winien zostać 
wypełniony po przeprowadzeniu Oferty przez niezależnego członka. GE i ITR Dori B.V. zgodziły się tak dysponować swoim 
prawem głosu, aby to ITR Dori B.V. było w stanie nominować niezależnego członka. 

III. 4.3 Działania rady nadzorczej wspiera sekretarz spółki. Jego zadaniem jest dbanie o to, aby przestrzegane były 
odpowiednie procedury oraz aby rada nadzorcza wypełniała obowiązki określone przepisami prawa i w statucie. Sekretarz spółki 
wspiera przewodniczącego rady nadzorczej w faktycznej organizacji spraw rady nadzorczej (informacja, program, ocena, 
szkolenia itp.). Sekretarz spółki jest powoływany i odwoływany, z polecenia rady nadzorczej lub w inny sposób, przez zarząd, po 
uzyskaniu zatwierdzenia rady nadzorczej. 

Spółka jest aktualnie na etapie określania dokładnego profilu sekretarza spółki. Po sprecyzowaniu tego profilu Spółka rozpocznie 
poszukiwania odpowiedniego kandydata. Spółka planuje powołać sekretarza po przeprowadzeniu Oferty. 

III. 7.3 Rada Nadzorcza jest zobowiązana do opracowania regulacji dotyczących kwestii posiadania oraz transakcji 
dokonywanych przez członków rady nadzorczej na papierach wartościowych innych niż papiery wartościowe wyemitowane przez 
ich „własną” spółkę. Regulacje te winny zostać zamieszczone na stronie internetowej Spółki. Członek rady nadzorczej jest 
zobowiązany do przekazywania okresowej informacji, w każdym razie przynajmniej raz na kwartał, na temat wszelkich zmian  
w zakresie posiadanych przez niego papierów wartościowych holenderskich spółek notowanych na giełdzie, na ręce specjalisty 
ds. zgodności, a w przypadku gdy spółka nie powołała takiego specjalisty, na ręce przewodniczącego rady nadzorczej. Członek 
rady nadzorczej, który inwestuje wyłącznie w notowane fundusze inwestycyjne lub który przekazał w całości zarząd nad własnym 
portfelem papierów wartościowych niezależnej osobie trzeciej na podstawie umowy zlecenia, jest zwolniony ze stosowania się do 
ostatniego postanowienia. 

Spółka uważa, że ograniczenia nałożone przez holenderskie prawo papierów wartościowych w dostateczny sposób regulują 
kwestię własności oraz transakcji na papierach wartościowych dokonywanych przez członków rady nadzorczej. Wprowadzenie 
dodatkowych restrykcji potencjalnie mogłoby niekorzystnie wpłynąć na zdolność Spółki do pozyskania, a następnie zatrzymania 
na stanowisku członków rady nadzorczej, w związku z czym Spółka uważa, że przestrzeganie przez nią tej zasady dobrej praktyki 
nie leży w jej najlepszym interesie. 

IV. 3.1 Informacje o spotkaniach z analitykami, prezentacjach organizowanych dla analityków i inwestorów instytucjonalnych oraz 
o konferencjach prasowych winny być zamieszczane z wyprzedzeniem na stronie internetowej spółki w formie komunikatu 
prasowego. Wszystkim akcjonariuszom należy zapewnić możliwość uczestnictwa w takich spotkaniach i prezentacjach w czasie 
rzeczywistym, na przykład za pośrednictwem internetu lub linii telefonicznych. Po spotkaniach prezentacje należy zamieścić na 
stronie internetowej. 

Zważywszy na wielkość Spółki, zapewnienie sprzętu umożliwiającego akcjonariuszom uczestnictwo w czasie rzeczywistym  
w spotkaniach i prezentacjach, o których mowa w zasadzie dobrej praktyki, byłoby dla Spółki nadmiernym obciążeniem. Niemniej 
jednak Spółka będzie dbać o to, aby prezentacje były zamieszczane na jej stronie niezwłocznie po spotkaniu. 

V.3.1 Niezależny biegły rewident oraz komitet audytu uczestniczą w ustalaniu harmonogramu pracy wewnętrznego rewi-
denta. Powinni oni też brać pod uwagę wyniki działania wewnętrznego rewidenta.  
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Spółka uważa, że prowadzona przez nią sprawozdawczość finansowa będzie w sposób wystarczający monitorowana przez 
komitet audytu i początkowo nie planuje powoływania wewnętrznego rewidenta. 

Zasady Ładu Korporacyjnego w Polsce 

W dniu 15 grudnia 2004 r. zarząd i rada nadzorcza GPW uchwaliły zasady ładu korporacyjnego GPW pod nazwą Dobre Praktyki 
w Spółkach Publicznych 2005 („Zasady Ładu Korporacyjnego GPW”). Zasady Ładu Korporacyjnego GPW mają zastosowanie do 
spółek notowanych na GPW bez względu na fakt, czy spółki te zostały utworzone w Polsce, czy poza jej granicami. Zasady Ładu 
Korporacyjnego GPW tworzy pięć zasad ogólnych oraz 48 zasad dobrych praktyk dotyczących walnych zgromadzeń, rad 
nadzorczych, zarządów oraz relacji z osobami i instytucjami zewnętrznymi. Zasady Ładu Korporacyjnego GPW nakładają na 
spółki notowane na GPW obowiązek zamieszczania w ich raportach rocznych informacji, czy przestrzegają one powyższych 
zasad, a jeśli nie, są one zobowiązane do podania przyczyny. Ponadto corocznie każda spółka notowana na GPW ma obowiązek 
wydania szczegółowego oświadczenia w sprawie przestrzegania lub nieprzestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego GPW  
w formie Raportu Bieżącego publikowanego przed 1 lipca. 

Przestrzeganie Zasad Ładu Korporacyjnego GPW jest dobrowolne. Niemniej jednak spółki notowane na GPW mają obowiązek 
podania przyczyn wyjaśniających nieprzestrzeganie lub częściowe przestrzeganie przez nie danej reguły. 

Emitent planuje przestrzegać wszystkich Zasad Ładu Korporacyjnego GPW w stopniu, w jakim to będzie możliwe. Jednakże 
niektóre zasady będą miały zastosowanie względem Spółki wyłącznie w zakresie dozwolonym przepisami prawa holenderskiego. 
Prawo holenderskie nie przewiduje wyboru członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, dlatego też 
wewnętrzny regulamin Spółki nie zawiera, ani nie jest planowane włączenie do niego postanowień dotyczących wyborów grupami 
(Zasada nr 6). Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy nie będzie składać sprawozdań (Zasada nr 
30), ponieważ prawo holenderskie nie przewiduje oddelegowania członka rady przez grupę akcjonariuszy. 

Szczegółowe informacje dotyczące nieprzestrzegania oraz dodatkowe wyjaśnienia dotyczące częściowego przestrzegania 
określonych Zasad Ładu Korporacyjnego GPW ze względu ich niezgodność z prawem holenderskim zostaną zawarte w pełnej 
wersji oświadczenia Spółki dotyczącego Zasad Ładu Korporacyjnego GPW, które zostanie złożone w GPW wraz z wnioskiem  
o dopuszczenie do notowania oraz będzie dostępne na stronie internetowej Emitenta, a także zostanie opublikowane w formie 
Raportu Bieżącego. 

Ujawnianie informacji 

Spółka będzie zobowiązana do publikowania swojego rocznego sprawozdania finansowego w terminie czterech miesięcy od 
zakończenia każdego roku obrotowego oraz swoich półrocznych danych w terminie dwóch miesięcy od zakończenia pierwszych 
sześciu miesięcy każdego roku obrotowego. 

Ponadto, Spółka jest zobowiązana do niezwłocznego ujawniania wszystkich nowych faktów związanych z jej działalnością, które 
nie zostały ujawnione publicznie, a które mogłyby mieć istotny wpływ na cenę rynkową jej Akcji. 

Obowiązek przeprowadzenia Oferty Publicznej przez Akcjonariuszy 

Od momentu wejścia w życie rozdziału 5.5 Holenderskiej Ustawy o Nadzorze Finansowym wdrażającej dyrektywę 2004/25/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejęcia („Dyrektywa o Przejęciach”) oraz przepisów 
ogłoszonych na jej podstawie w rozporządzeniu w sprawie publicznych ofert przejęcia („Besluit openbare biedingen Wft”), 
akcjonariusze nabywający indywidualnie lub łącznie, bezpośrednio lub pośrednio, 30% lub więcej praw głosu w Spółce, będą 
zobowiązani do przeprowadzenia oferty publicznej wszystkich pozostałych akcji tworzących jej kapitał zakładowy. Również 
akcjonariusze działający łącznie, których wspólny udział stanowi co najmniej 30% praw głosu, będą zobowiązani do przepro-
wadzenia oferty publicznej. 

Po przeprowadzeniu oferty publicznej posiadacz co najmniej 95% akcji oraz praw głosu może zażądać od akcjonariuszy 
mniejszościowych zbycia własnych akcji na jego rzecz. Każda taka próba zobowiązania akcjonariuszy mniejszościowych do 
sprzedaży własnych akcji wymaga złożenia odpowiedniej informacji w Wydziale Handlowym Sądu Apelacyjnego w Amsterdamie 
(„Ondernemingskamer”) w terminie trzech miesięcy po upływie okresu przyjęcia oferty. I odwrotnie, każdy akcjonariusz 
mniejszościowy może zażądać w takim przypadku nabycia jego akcji przez posiadacza 95% akcji oraz praw głosu. Akcjonariusze 
mniejszościowi winni złożyć odpowiedni wniosek w Wydziale Handlowym Sądu Apelacyjnego w Amsterdamie w terminie trzech 
miesięcy po upływie okresu przyjęcia oferty publicznej. 

Obowiązek ujawnienia stanu posiadania przez Akcjonariuszy 

Zgodnie z rozdziałem 5.3 Holenderskiej Ustawy o Nadzorze Finansowym dowolna osoba, która bezpośrednio lub pośrednio 
nabywa lub zbywa swój udział w kapitale Spółki i/lub swoje prawa głosu, winna niezwłocznie poinformować o takim nabyciu lub 
zbyciu AFM w formie pisemnej na standardowym formularzu, jeżeli w wyniku takiego nabycia lub zbycia, procentowy udział  
w kapitale i/lub prawa głosu przysługujące danej osobie osiągają, przekraczają lub spadają poniżej następujących wartości 
progowych: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% oraz 95%. 
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W celu obliczenia procentowego udziału w kapitale lub praw głosu, uwzględnić należy, inter alia, następujące udziały: (i) akcje 
zwykłe posiadane (lub nabyte lub zbyte) bezpośrednio przez dany podmiot, (ii) akcje zwykłe posiadane (lub nabyte lub zbyte) 
przez spółki zależne danego podmiotu lub przez osobę trzecią na rachunek danego podmiotu lub przez osobę trzecią, z którą 
dany podmiot zawarł ustne lub pisemne porozumienie w sprawie realizacji prawa głosu – prawa głosu nabyte na mocy 
porozumienia w sprawie tymczasowego przeniesienia praw głosu za wynagrodzeniem, oraz (iii) akcje zwykłe, które dana osoba 
(bezpośrednio lub pośrednio) lub wyżej wymieniona osoba trzecia może nabyć na podstawie opcji lub innego prawa do nabycia 
akcji zwykłych. Specjalne zasady obowiązują w zakresie przydzielania akcji zwykłych stanowiących część majątku spółki 
osobowej lub innej wspólnoty majątkowej. Również posiadacz prawa zastawu lub prawa użytkowania („vruchtgebruik”) z tytułu 
akcji zwykłych może podlegać obowiązkowi informowania, w przypadku gdy taka osoba posiada lub może nabyć prawo głosu  
z akcji zwykłych. Nabycie (warunkowych) praw głosu przez zastawnika lub użytkownika także może wiązać się z wymogiem 
spełnienia obowiązku informowania, tak jakby zastawnik lub użytkownik był prawnym właścicielem akcji zwykłych. 

W świetle przepisów Holenderskiej Ustawy o Nadzorze Finansowym, Spółka jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania 
AFM w przypadku zmian w wyemitowanym i posiadanym przez akcjonariuszy kapitale zakładowym Spółki lub prawach głosu o co 
najmniej 1% w porównaniu z informacją przekazaną w ostatnim zawiadomieniu. Pozostałe zmiany w zakresie kapitału lub praw 
głosu winny być zgłaszane okresowo. AFM dokonuje publikacji takiego zawiadomienia w rejestrze publicznym. W przypadku, gdy 
kapitał lub prawa głosu przysługujące danej osobie osiągną lub przekroczą wyżej wymienione wartości progowe wskutek zmiany 
w wyemitowanym i posiadanym przez akcjonariuszy kapitale zakładowym Spółki lub prawach głosu, dana osoba jest zobowiązana 
do przesłania zawiadomienia najpóźniej czwartego dnia obrotu od opublikowania przez AFM wyżej wymienionego zawiadomienia 
Spółki. 

Każda osoba posiadająca udział w kapitale lub prawa głosu w wysokości co najmniej 5% wyemitowanego i posiadanego przez 
akcjonariuszy kapitału zakładowego Spółki w momencie dopuszczenia Akcji Zwykłych do notowania na Warszawskiej Giełdzie 
Papierów Wartościowych, zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania AFM o swoim stanie posiadania. 

W świetle przepisów Holenderskiej Ustawy o Nadzorze Finansowym, każdy członek zarządu oraz rady nadzorczej jest 
zobowiązany do poinformowania AFM niezwłocznie po dopuszczeniu Akcji Zwykłych do notowania na Warszawskiej Giełdzie 
Papierów Wartościowych o (a) liczbie posiadanych przez niego Akcji Zwykłych oraz liczbie głosów, jakie mu przysługują z tytułu 
wyemitowanego i posiadanego przez akcjonariuszy kapitału zakładowego Spółki, a następnie o (b) każdej zmianie w zakresie 
liczby posiadanych przez niego Akcji Zwykłych oraz o każdej zmianie w zakresie liczby głosów, jakie mu przysługują z tytułu 
wyemitowanego i posiadanego przez akcjonariuszy kapitału zakładowego niezwłocznie po wystąpieniu takiej zmiany. 

AFM prowadzi rejestr publiczny wszystkich zawiadomień składanych w ramach obowiązku informowania oraz dokonuje ich 
publikacji. 

Nieprzestrzeganie obowiązku informowania jest przestępstwem gospodarczym i może być podstawą odpowiedzialności karnej. 
AFM może nakładać kary administracyjne lub wydać nakaz zaprzestania działalności za nieprzestrzeganie obowiązku. AFM jest 
także zobligowany do opublikowania faktu nałożenia kary administracyjnej lub nakazu zaprzestania działalności. Ponadto, sąd 
cywilny może zastosować odpowiednie środki wobec osoby, która nie dopełni obowiązku informowania lub w sposób niewłaściwy 
poinformuje AFM o okolicznościach wymagających właściwego zgłoszenia. Wniosek o nałożenie takich środków może złożyć 
Spółka i/lub jeden lub kilku akcjonariuszy reprezentujących samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 5% wyemitowanego  
i posiadanego przez akcjonariuszy kapitału zakładowego Spółki. Taki wniosek musi zostać złożony w ciągu trzech miesięcy od 
daty, w której wnioskodawca dowiedział się lub powinien był się dowiedzieć o nieprzestrzeganiu obowiązku informowania. 

Sąd cywilny dysponuje prawem zastosowania następujących środków: 

• nakazanie osobie naruszającej obowiązek informowania określony w Holenderskiej Ustawie o Nadzorze Finansowym 
dokonania odpowiedniego ujawnienia;  

• zawieszenie praw głosu z tytułu akcji zwykłych posiadanych przez daną osobę na okres do trzech lat zgodnie z decyzją 
sądu; 

• uchylenie uchwały przyjętej przez Walne Zgromadzenie w przypadku ustalenia przez sąd, że dana uchwała nie zostałaby 
podjęta, gdyby osoba zobowiązana do udzielenia informacji nie wykonała praw głosu, lub zawieszenie uchwały do momentu 
podjęcia przez sąd decyzji o jej uchyleniu; oraz  

• nakazanie osobie naruszającej obowiązek informowania określony w Holenderskiej Ustawie o Nadzorze Finansowym 
powstrzymania się przez okres do pięciu lat, zgodnie z decyzją sądu, od nabywania akcji zwykłych i/lub praw głosu 
przypadających z tytułu posiadania akcji zwykłych. 

Regulacje dotyczące informacji poufnych 

Zgodnie z rozdziałem 5.4 Holenderskiej Ustawy o Nadzorze Finansowym oraz przepisami wydanymi na jej podstawie w Rozpo-
rządzeniu Dotyczącym Nadużyć na Rynku („Besluit marktmisbruik Wft”), Spółka winna posiadać kodeks postępowania określający 
zasady posiadania i dokonywania transakcji na akcjach Spółki. 



Prospekt RONSON EUROPE N.V. 

 

 
 93 

Taki kodeks postępowania winien regulować między innymi następujące kwestie: 

• zadania i kompetencje osoby wyznaczonej przez Spółkę do składania zawiadomień w związku z obowiązkiem 
informowania, 

• obowiązki pracowników, członków zarządu, kierownictwa oraz członków rady nadzorczej w związku z posiadaniem i dokony-
waniem transakcji na akcjach Spółki,  

• o ile ma to zastosowanie – okres, w którym osoby wymienione w powyższym punkcie nie mogą dokonywać ani zawierać 
transakcji związanych z akcjami Spółki. 

Ponadto Spółka ma obowiązek sporządzenia listy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub na innej podstawie, które 
mogłyby mieć dostęp do informacji poufnych, regularnej aktualizacji takiej listy osób oraz poinformowania osób znajdujących się 
na tej liście o istotnych zakazach i sankcjach za wykorzystanie informacji poufnych oraz nadużycia na rynku. 

Inne obowiązujące regulacje dotyczące nadużyć na rynku 

Akcje podlegają holenderskiemu zakazowi wykorzystywania informacji poufnych. Do Akcji stosuje się również zakaz ujawniania 
niektórych informacji stanowiących informacje poufne oraz zakaz manipulacji na rynku w rozumieniu przepisów Holenderskiej 
Ustawy o Nadzorze Finansowym. 

W przypadku naruszenia holenderskich przepisów dotyczących nadużyć na rynku AFM może zastosować środki przymusu. Może 
nakładać kary administracyjne oraz wydawać zakazy. Ponadto AFM jest zasadniczo zobowiązany do opublikowania faktu 
nałożenia kary administracyjnej i/lub wydania zakazu, podając nazwisko osoby odpowiedzialnej. Co więcej, nieprzestrzeganie 
określonych zakazów i obowiązków kwalifikuje się jako przestępstwo. 
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REGULACJE RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W POLSCE 

Regulacje rynku kapitałowego 

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działanie polskiego rynku papierów wartościowych są trzy ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r.: Ustawa o Ofercie Publicznej, Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem 
Kapitałowym. Działalność GPW podlega także Regulaminowi GPW. 

Ponadto 19 września 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o Nadzorze nad Rynkiem Finansowym (z wyłą-
czeniem niektórych przepisów). Jej głównym celem jest centralizacja nadzoru nad rynkami tworzącymi rynek kapitałowy. Nowy 
nadzór obejmuje rynek kapitałowy, rynek ubezpieczeniowy i od 1 stycznia 2008 r. obejmie także rynek usług bankowych. 
Organem nadzorczym jest Komisja Nadzoru Finansowego, która począwszy od 19 września 2006 r., przejęła kompetencje Komisji 
Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, natomiast z dniem 1 stycznia 2008 r. 
zastąpi także Komisję Nadzoru Bankowego. 

Oferta Publiczna Papierów Wartościowych 

Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie o Ofercie Publicznej, Oferta publiczna lub dopuszczenie papierów wartościo-
wych do obrotu na rynku regulowanym wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego, zatwierdzenia go przez Komisję Nadzoru 
Finansowego oraz udostępnienia go do wiadomości publicznej. 

Zawartość oraz sposób publikacji prospektu regulowane są przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Rozporządzenia Komisji 
Europejskiej (KE) Nr 809/2004 z 29 kwietnia 2004 r., wykonującego Dyrektywę 2003/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady  
w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów 
emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam. 

Sporządzanie, zatwierdzenie przez Komisję oraz publikacja prospektu emisyjnego nie jest wymagana m.in. w przypadku oferty 
publicznej skierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych lub wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa papiery 
wartościowe o wartości, obliczonej zgodnie z ceną emisyjną lub sprzedaży, co najmniej 50.000 EUR lub ekwiwalent tej wartości  
w PLN, określonej przy zastosowaniu średniego kursu EUR, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu ustalenia takiej 
ceny. 

Odpowiedzialność za szkody wynikłe z tytułu opublikowania nieprawdziwych informacji lub celowego pominięcia informacji, które 
powinny zostać zawarte w dokumentach sporządzanych i publikowanych w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych 
lub w związku z zamiarem ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, spoczywa na emitencie, subemitencie lub na 
akcjonariuszu sprzedającym, jak również na osobie, która sporządziła takie informacje lub brała udział w ich sporządzeniu, chyba 
że powyższe podmioty lub osoby, za które są odpowiedzialne, nie ponoszą winy. Osoby sporządzające podsumowanie, które jest 
częścią niniejszego Prospektu, lub osoby sporządzające tłumaczenie Prospektu ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkody 
wynikłe w przypadku, gdy takie podsumowanie lub tłumaczenie wprowadza w błąd lub jest niespójne podczas czytania z innymi 
częściami Prospektu. Ponadto każda osoba, która publicznie proponuje nabycie papierów wartościowych bez wymaganego 
ustawowo zatwierdzenia prospektu emisyjnego, bez złożenia zawiadomienia zawierającego memorandum informacyjne lub bez 
podania powyższych dokumentów do wiadomości publicznej lub do wiadomości zainteresowanych inwestorów, podlega grzywnie 
lub pozbawieniu wolności. 

Jeśli emitent, akcjonariusz sprzedający lub inne podmioty, biorące udział w ofercie publicznej w imieniu i na rzecz emitenta lub 
akcjonariusza sprzedającego, naruszą przepisy regulujące oferty publiczne w Polsce, lub jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, 
że takie naruszenie miało miejsce lub może mieć miejsce, Komisja Nadzoru Finansowego może zażądać wstrzymania rozpoczę-
cia oferty publicznej lub przerwania jej realizacji w każdym przypadku na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych lub może zakazać 
całkowicie jej dalszej kontynuacji bądź rozpoczęcia.  

Papiery wartościowe, które mają być dopuszczone do obrotu, funkcjonują w formie zdematerializowanej od daty ich rejestracji na 
mocy umowy z polskim Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Wszystkie Akcje Oferowane zostały zarejestrowane 
w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i są przedmiotem obrotu na GPW. Prawa przypisane zdematerializowanym 
papierom wartościowym przysługują od momentu ich pierwszej rejestracji na rachunku papierów wartościowych i przysługują 
osobie będącej właścicielem rachunku. Na mocy umowy przeniesienia papierów wartościowych, które zostały dopuszczone do 
obrotu publicznego, papiery wartościowe przenoszone są z chwilą dokonania stosownego zapisu na rachunku papierów warto-
ściowych. 

Wymagania informacyjne 

Emitent, którego papiery wartościowe mają być przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, lub są dopuszczone 
do obrotu na tym rynku, jest zobowiązany do przekazania równocześnie Polskiej Komisji Nadzoru Finansowego oraz GPW,  
a następnie, po upływie 20 minut udostępnienia ich także do wiadomości publicznej:  
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(i) informacje poufne (jakiekolwiek precyzyjnie określone informacje dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub więcej 
emitentów instrumentów finansowych, jednego lub więcej instrumentów finansowych, bądź nabywania lub zbywania takich 
instrumentów, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, a które, jeśli zostałyby ogłoszone, mogłyby w istotny 
sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych oraz powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych); 

(ii) informacji bieżących oraz okresowych. 

Obrót papierami wartościowymi przez osoby posiadające informacje poufne 

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi określa „informacje poufne” jako wszystkie informacje, dotyczące, bezpośrednio 
lub pośrednio, jednego lub więcej emitentów instrumentów finansowych, bądź nabywania lub zbycia tychże instrumentów 
finansowych, które nie zostały podane do publicznej wiadomości, a w przypadku jej upublicznienia, mogłyby w istotny sposób 
wpłynąć na cenę instrumentów finansowych lub powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych. 

Każda osoba, która zdobędzie informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji 
lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku 
zlecenia lub innego stosunku o podobnym charakterze, nie może wykorzystywać informacji poufnych. Działania uznawane jako 
wykorzystywanie informacji poufnych obejmują:  

(i) nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, jakichkolwiek akcji emitenta lub praw pochodnych z nimi 
związanych lub instrumentów finansowych powiązanych z takimi akcjami; 

(ii) udostępnianie lub ułatwianie dostępu do informacji poufnych, odnoszących się do jednego lub więcej emitentów akcji, lub 
emitenta jakichkolwiek innych instrumentów finansowych, osobom do tego nieuprawnionym. 

Zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi, osoba wykorzystująca informacje poufne z naruszeniem prawa może 
być poddana grzywnie bądź karze pozbawienia wolności, lub obydwu tym sankcjom. Maksymalna grzywna, jaka może zostać 
nałożona, wynosi 5.000.000 PLN; okres kary pozbawienia wolności zależy od rodzaju wykroczenia i może trwać od trzech 
miesięcy do ośmiu lat. 

Ponadto zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi osoby posiadające informacje poufne nie mogą:  

(iii) ujawniać tychże informacji poufnych; 

(iv) udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, których 
dotyczy informacja poufna. 

Na mocy Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, osoba, która ujawni poufne informacje lub wyda rekomendację bądź 
będzie nakłaniać osoby trzecie do nabywania lub zbycia instrumentów finansowych, do których informacje te się odnoszą, będzie 
podlegała grzywnie do kwoty 2.000.000 PLN lub karze pozbawienia wolności do 3 lat, lub obydwu tym sankcjom łącznie. 

Obowiązki związane z nabywaniem lub zbywaniem Akcji w okresach zamkniętych 

Kolejne ograniczenie wprowadzone na mocy Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi dotyczy jedynie osób, posiadających 
dostęp do informacji poufnych, które w okresach zamkniętych nie mogą nabyć lub zbyć instrumentów finansowych na rachunek 
własny lub osoby trzeciej. Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi definiuje okres zamknięty jako (i) okres od wejścia  
w posiadanie przez osobę mającą dostęp do informacji poufnej dotyczącej emitenta instrumentów finansowych, a momentem 
przekazania tych informacji do publicznej wiadomości, (ii) w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem 
raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem raportu do publicznej 
wiadomości, jeśli okres ten jest krótszy od pierwszego ze wskazanych, (iii) w przypadku raportu półrocznego – jeden miesiąc 
przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem 
tego raportu do publicznej wiadomości, w przypadku, gdy okres ten jest krótszy od pierwszego ze wskazanych, (iv) w przypadku 
raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem 
zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby ten okres był krótszy. 

Każda osoba posiadająca informacje poufne, która wbrew zakazowi doprowadza do jej ujawnienia w okresie krótszym od wyzna-
czonego ustawowo terminu, podlega grzywnie do 200.000 PLN, nałożonej drogą decyzji Polskiej Komisji Papierów Wartościowych 
i Giełd. 

Ponadto, zgodnie z art. 160 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, osoby wchodzące w skład organów zarządzających 
lub nadzorczych emitenta, lub będące prokurentami emitenta, jak również osoby, które pełnią w strukturze organizacyjnej emitenta 
inne funkcje kierownicze oraz posiadają stały dostęp do informacji poufnych o emitencie, są obowiązane przekazywać Komisji 
Nadzoru Finansowego oraz emitentowi informacje o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunek własny, na mocy 
których nabywają lub zbywają akcje emitenta lub instrumenty finansowe powiązane z akcjami emitenta. Obowiązek ten ma także 
zastosowanie w przypadku transakcji osób blisko związanych z osobami wyszczególnionymi powyżej, zgodnie z art. 160 ustęp 2 
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Każde naruszenie postanowień art. 160 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finanso-
wymi podlega grzywnie do 100.000 PLN. 
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Spółka uchwali kodeks wzorcowy obowiązujący członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz określonych pracowników, zgodnie  
z obowiązkami nałożonymi na spółki notowane na GPW w Warszawie (dotyczy to w szczególności transakcji dokonywanych  
w okresach zamkniętych). Ponadto Spółka zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności, aby działania Członków Zarządu, 
Rady Nadzorczej oraz określonych pracowników były zgodne z przepisami kodeksu wzorcowego. Kodeks wzorcowy będzie 
spełniać wszystkie wymogi polskiego prawa w zakresie obrotu akcjami, rozdziału Wft dotyczącego nadużyć na rynku kapitałowym 
oraz właściwego rozporządzenia. 

Kontrola koncentracji 

Zgodnie z art. 13 ustęp 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, o zamiarze koncentracji należy powiadomić Prezesa 
Urzędu (Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), jeśli łączny światowy obrót uczestników koncentracji w roku obrotowym 
poprzedzającym rok, w którym dokonuje się zgłoszenia, przekracza równowartość 1.000.000.000 EUR lub, jeśli łączny obrót na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok,  
w którym dokonuje się zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 EUR. W rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji  
i Konsumentów, przedsiębiorcami nazywa się także osoby, które są przedsiębiorcami w znaczeniu Ustawy o Swobodzie 
Działalności Gospodarczej z 2 lipca 2004 r., jak również osoby sprawujące kontrolę (jak określono w Ustawie o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów) nad co najmniej jednym innym przedsiębiorstwem, nawet jeśli osoby takie nie prowadzą działalności 
gospodarczej w znaczeniu Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej, pod warunkiem, że wspomniane osoby podejmują 
dalsze działania podlegające kontroli koncentracji. 

Na mocy art. 13 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, obowiązek powiadomienia Prezesa UOKiK o zamierzonej 
koncentracji ma zastosowanie przy zamiarze: (i) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; (ii) przejęcia  
– poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, części lub całości mienia, lub w jakikolwiek inny 
sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców; 
(iii) utworzenia przez dwóch lub więcej przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy („joint-venture”), lub (iv) nabycia przez 
przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie, 
w którymkolwiek z dwóch ostatnich lat obrotowych poprzedzających rok zgłoszenia przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej 
równowartość 10.000.000 EUR. 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów definiuje przejęcie kontroli jako wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego 
nabycia praw, które oddzielnie bądź łącznie umożliwiają podejmowanie decyzji, wywierających wpływ na konkretne przedsiębior-
stwo bądź przedsiębiorstwa, jednocześnie biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności prawne i faktyczne. 

Na mocy art. 106 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, Prezes UOKiK, w drodze decyzji, może nałożyć na 
przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 10% przychodu osiągniętego w roku obrotowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, 
jeżeli przedsiębiorca ten dokonał koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa Urzędu.  

Regulacje Rady dotyczące koncentracji 

Wymagania odnoszące się do kontroli koncentracji wynikają również z Rozporządzenia Rady dotyczącego kontroli koncentracji 
przedsiębiorstw. Rozporządzenie to reguluje tzw. koncentrację w ramach Wspólnoty, w odniesieniu do przedsiębiorstw i przedsię-
biorstw z nimi powiązanych, które przekraczają określone progi sprzedaży dóbr oraz usług. Rozporządzenie Rady dotyczące 
kontroli koncentracji przedsiębiorstw stosuje się wyłącznie do określonych w rozporządzeniu przypadków, których rezultatem jest 
powstanie trwałych zmian w kontroli i strukturze własnościowej danego przedsiębiorstwa. Koncentracja o charakterze wspólno-
towym podlega zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich dokonaniem.  

Koncentracje o charakterze wspólnotowym są także określane jako te, których wyznacznikiem jest: 

(i) łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw, biorących udział w koncentracji, wynosi więcej niż  
5 miliardów EUR; lub 

(ii) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw 
biorących udział w koncentracji, wynosi więcej niż 250.000.000 EUR, chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw 
biorących udział w koncentracji, uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę  
w jednym i tym samym państwie członkowskim.  

Koncentracje w ramach Wspólnoty są również określane jako te, w których:  

(iii) łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji wynosi więcej niż 
2.500.000.000 EUR; lub 

(iv) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw biorących 
udział w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EUR; lub 



Prospekt RONSON EUROPE N.V. 

 

 
 97 

(v) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw biorących 
udział w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EUR, z czego łączny obrót każdego z co najmniej dwóch 
zainteresowanych przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji wynosi więcej niż 25.000.000 EUR; oraz  

(vi) łączny obrót każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji w obrębie 
Wspólnoty Europejskiej przekracza kwotę 100.000.000 EUR, chyba że obroty każdego z zainteresowanych przedsiębiorstw 
biorących udział w koncentracji przekraczają dwie trzecie swoich całkowitych obrotów przypadających na Wspólnotę  
w jednym i tym samym państwie członkowskim. 
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OPODATKOWANIE 

 Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Omówione konsekwencje podatkowe mogą nie mieć zastosowania do danego 
posiadacza Akcji. Potencjalni inwestorzy powinni zasięgnąć porady doradcy podatkowego w celu uzyskania dodatkowych 
szczegółowych informacji o konsekwencjach podatkowych nabywania, posiadania oraz zbywania Akcji. 

Opodatkowanie 

Niniejsze podsumowanie dotyczy wyłącznie kluczowych konsekwencji podatkowych przewidzianych w prawie polskim i holen-
derskim związanych z nabyciem, posiadaniem i zbyciem Akcji. Tam, gdzie pojawiają się angielskie terminy na określenie pojęć 
polskich lub holenderskich, należy przypisywać im znaczenie nadane odpowiednim pojęciom w przepisach miejscowego prawa 
podatkowego. Omówienie to nie uwzględnia wszystkich kwestii podatkowych mogących mieć znaczenie dla danego posiadacza 
Akcji znajdującego się w szczególnych okolicznościach lub podlegającego preferencyjnym zasadom opodatkowania. Przyjęto 
założenie, że Spółka została należycie zawiązana i prowadzi działalność w sposób określony w niniejszym Prospekcie. Wszelkie 
zmiany struktury organizacyjnej Spółki lub sposobu prowadzenia przez nią działalności mogą skutkować nieważnością niniejszego 
opracowania, ponieważ nie będzie ono odzwierciedlać tych zmian. 

Opracowanie powstało w oparciu o przepisy prawa podatkowego obowiązujące w Holandii i w Polsce na dzień sporządzania 
niniejszego Prospektu. Przepisy stanowiące podstawę tego opracowania mogą ulec zmianie, również z mocą wsteczną. Zmiany te 
mogą skutkować unieważnieniem niniejszego opracowania, ponieważ nie zostaną w nim uwzględnione. 

Przepisy podatkowe obowiązujące w Holandii – podatek dochodowy i podatek od dochodów kapitałowych 

Posiadacz Akcji będący rezydentem podatkowym 

Przepisy ogólne 

Niniejszy punkt „Przepisy podatkowe obowiązujące w Holandii – Podatek dochodowy i podatek od dochodów kapitałowych  
– Posiadacz Akcji będący rezydentem podatkowym” stosuje się wyłącznie do posiadaczy Akcji, którzy są „Holenderską Osobą 
Fizyczną” lub „Holenderską Osobą Prawną”. 

Dla celów niniejszego akapitu „Holenderska Osoba Fizyczna” oznacza osobę, która (a) jest osobą fizyczną, (b) jest rezydentem 
(lub jest uznaną za rezydenta) Holandii dla celów podatku dochodowego, lub która wybrała status rezydenta podatkowego 
Holandii dla celów podatku dochodowego, (c) której Akcje, ani pochodzący z nich dochód lub dochody kapitałowe nie mają 
związku z poprzednim, obecnym ani przyszłym zatrudnieniem; oraz (d) posiada Akcje, które nie stanowią (ani nie uznaje się, że 
stanowią) znaczącego udziału w Spółce w rozumieniu Rozdziału 4 Holenderskiej Ustawy o Podatku Dochodowym z 2001 roku. 
(„Wet inkomstenbelasting 2001”). 

Co do zasady, jeżeli osoba posiada udział w Spółce, udział ten stanowi, lub uznaje się, że stanowi, część znaczącego udziału  
w Spółce, o ile (i) taka osoba samodzielnie lub, jeżeli jest osobą fizyczną, wraz z partnerem, (w rozumieniu artykułu 1.2 
Holenderskiej Ustawy o Podatku Dochodowym z 2001 roku), jeżeli dotyczy, jest posiadaczem, w sposób pośredni lub 
bezpośredni, Akcji w Spółce, reprezentujących co najmniej 5% całkowitego wyemitowanego i nieopłaconego kapitału 
zakładowego (lub wyemitowanego i nieopłaconego kapitału dowolnej klasy Akcji Spółki) lub praw do objęcia, w sposób pośredni 
lub bezpośredni, Akcji, bez względu na to czy zostały już wyemitowane, reprezentujących co najmniej 5% całkowitego 
wyemitowanego i nieopłaconego kapitału zakładowego Spółki (lub wyemitowanego i nieopłaconego kapitału dowolnej klasy Akcji 
Spółki), lub jeżeli jest posiadaczem świadectw uprawniających do udziału w zysku („winstbewijzen”) dotyczących co najmniej 5% 
rocznego zysku Spółki lub co najmniej 5% przychodów z likwidacji; (ii) Akcje danej osoby, świadectwa uprawniające do udziału  
w zysku lub prawa do objęcia Akcji lub świadectwa uprawniające do udziału w zysku Spółki zostały przez nią nabyte na mocy 
postanowienia o odmowie uznania (ang. non-recognition provision) lub (iii) partner takiej osoby lub jej krewni i powinowaci w linii 
prostej (w tym dzieci przysposobione) lub krewni i powinowaci partnera posiadają znaczący udział (stosownie do punktów (i) oraz 
(ii) powyżej) w Spółce. 

Osoba uprawniona do osiągania korzyści ekonomicznych z Akcji lub świadectw uprawniających do udziału w zysku (na przykład 
posiadacz praw użytkowania Akcji) uznana jest odpowiednio za posiadacza Akcji lub świadectw uprawniających do udziału  
w zysku, a jej uprawnieniem do osiągnięcia korzyści ekonomicznej będzie odpowiednio akcja lub świadectwo do udziału w zysku. 

Jeżeli inwestor jest osobą fizyczną i posiadaczem Akcji i jeżeli spełnia on warunki wymienione w punkcie (b) powyżej, ale nie 
spełnia warunku w punkcie (c) lub w punkcie (d), status podatkowy takiego inwestora w świetle prawa holenderskiego nie został 
omówiony w niniejszym Prospekcie. Jeżeli inwestor jest osobą fizyczną i posiadaczem Akcji, który nie spełnia warunków 
wymienionych w punkcie (b) powyżej, proszę przejść do rozdziału „Przepisy podatkowe obowiązujące w Holandii – Podatek 
dochodowy i podatek od dochodów kapitałowych – Posiadacz Akcji nie będący rezydentem podatkowym”.  

Dla celów niniejszego Rozdziału inwestor jest „Holenderską Osobą Prawną”, o ile spełnia następujące warunki: (1) jest osobą 
prawną (w tym stowarzyszeniem podlegającym opodatkowaniu przewidzianemu dla osób prawnych), podlegającą holenderskim 
przepisom dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do dochodów osiąganych w związku z Akcjami; 
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(2) jest rezydentem, lub jest uznany za rezydenta, Holandii dla celów podatku dochodowego od osób prawnych; (3) nie jest 
podmiotem, który mimo że zasadniczo podlega przepisom podatku dochodowego od osób prawnych w Holandii, jest w całości lub 
w części w sposób szczególny zwolniony z podatku; oraz (4) nie jest instytucją inwestycyjną („beleggingsinstelling”) w rozumieniu 
Holenderskiej Umowy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych z 1969 roku. („Wet op de vennootschapsbelasting 1969”). 

Jeżeli inwestor jest osobą prawną i posiadaczem Akcji i jeżeli nie spełnia co najmniej jednego z powyższych warunków z wyją-
tkiem punktu (2) powyżej, status podatkowy takiego inwestora w świetle holenderskiego prawa nie został omówiony w niniejszym 
Prospekcie. Jeżeli inwestor jest osobą prawną i posiadaczem Akcji, który nie spełnia warunków wymienionych w punkcie 2) 
powyżej, proszę przejść do rozdziału „Przepisy podatkowe obowiązujące w Holandii – Podatek dochodowy i podatek od 
dochodów kapitałowych – Posiadacz Akcji nie będący rezydentem podatkowym”. 

Holenderskie Osoby Fizyczne uzyskujące dochody z działalności gospodarczej 

Jeżeli inwestor jest Holenderską Osobą Fizyczną uzyskującą, lub uznaną za uzyskującą, dochody z Akcji, w tym dochody 
kapitałowe uzyskane ze zbycia Akcji związanych z przedsiębiorstwem, z którego osiąga dochody, w charakterze przedsiębiorcy 
(„ondernemer”) lub z tytułu współuprawnienia do wartości netto przedsiębiorstwa, lecz nie w charakterze przedsiębiorcy ani 
akcjonariusza, wobec takich dochodów stosuje się z reguły progresywne stawki holenderskiego podatku dochodowego. 

Holenderskie Osoby Fizyczne uzyskujące dochody z różnych działalności 

Jeżeli inwestor jest Holenderską Osobą Fizyczną uzyskującą, lub uznaną za uzyskującą, dochody z Akcji, w tym dochody kapita-
łowe uzyskane z ich zbycia, które stanowią dochody uzyskane z różnych działalności („resultaat uit overige werkzaamheden”), 
wobec takich dochodów stosuje się z reguły progresywne stawki holenderskiego podatku dochodowego. 

Jeżeli inwestor jest Holenderską Osobą Fizyczną, może między innymi, uzyskiwać dochody z Akcji, które podlegają opodatko-
waniu podatkiem przewidzianym dla dochodów osiąganych z różnych działalności w następujących okolicznościach: 

• działalność inwestycyjna inwestora przekracza zakres działalności aktywnego inwestora posiadającego portfel akcji, na 
przykład prowadzona jest z wykorzystaniem informacji poufnych („voorkennis”) lub porównywalnej formy wiedzy 
szczególnej; lub 

• inwestor udostępnia, lub uznaje się, że udostępnia, Akcje, w sposób prawny lub faktyczny, bezpośrednio lub pośrednio, 
podmiotowi powiązanemu, stosownie do artykułów 3.91 i 3.92 Holenderskiej Ustawy o Podatku Dochodowym z 2001 roku  
w okolicznościach tam wymienionych. 

Pozostałe Holenderskie Osoby Fizyczne 

Jeżeli inwestor jest Holenderską Osobą Fizyczną, a jego status podatkowy nie został dotąd omówiony w niniejszym Rozdziale 
„Przepisy podatkowe obowiązujące w Holandii – Podatek dochodowy i podatek od dochodów kapitałowych – Posiadacz Akcji 
będący rezydentem podatkowym”, korzyści ekonomiczne z Akcji podlegają opodatkowaniu w taki sam sposób jak dochody  
z oszczędności i inwestycji („voordeel uit sparen en beleggen”). Uznaje się, że taki dochód stanowi 4% w stosunku rocznym 
średniej podstawy kapitałowej („rendementsgrondslag”) na początku i końcu roku kalendarzowego, o ile ta średnia przekracza 
„kwotę aktywów netto wolną od podatku” („heffingvrij vermogen”). Stawka podatku od dochodu wynosi 30%. Wartość Akcji stanowi 
część podstawy kapitałowej inwestora. Rzeczywiste korzyści ekonomiczne uzyskane z Akcji przez inwestora, w tym wszelkie 
dochody kapitałowe uzyskane z ich zbycia, jako takie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Holandii. 

Holenderskie Osoby Prawne 

Jeżeli inwestor jest Holenderską Osobą Prawną, wszelkie korzyści ekonomiczne uzyskane lub uznane za uzyskane, z Akcji, w tym 
dochody kapitałowe uzyskane z ich zbycia, podlegają co do zasady, opodatkowaniu holenderskim podatkiem dochodowym od 
osób prawnych, z wyjątkiem sytuacji, w których dochody są zwolnione na mocy zwolnienia kapitałowego w rozumieniu 
Holenderskiej Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych z 1969 roku. 

Posiadacz Akcji nie będący rezydentem podatkowym 

Niniejszy punkt „Przepisy podatkowe obowiązujące w Holandii – Podatek dochodowy i podatek od dochodów kapitałowych  
– Posiadacz Akcji nie będący rezydentem podatkowym” dotyczy jedynie posiadacza Akcji, który jest Posiadaczem Akcji nie 
będącym rezydentem. 

Dla celów niniejszego rozdziału, inwestor jest Posiadaczem Akcji nie będącym rezydentem podatkowym, jeżeli spełnia nastę-
pujące warunki: (A) nie jest rezydentem ani nie jest uznany za rezydenta, dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych lub 
prawnych w Holandii, oraz – jeżeli jest osobą fizyczną – nie wybrał statusu rezydenta dla celów podatkowych w Holandii; (B) Akcje 
inwestora oraz dochód lub dochody kapitałowe z nich uzyskane nie mają związku z poprzednim, obecnym ani przyszłym 
miejscem zatrudnienia; (C) Akcje inwestora nie stanowią (ani nie uznaje się, że stanowią) znaczącego udziału w Spółce w rozu-
mieniu Rozdziału 4 Holenderskiej Ustawy o Podatku Dochodowym z 2001 roku, chyba że udział ten stanowi część majątku 
przedsiębiorstwa; oraz (D) jeżeli inwestor nie jest osobą fizyczną, żadna część dochodów uzyskanych z Akcji nie jest zwolniona  
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z opodatkowania holenderskim podatkiem dochodowym na mocy zwolnienia kapitałowego w rozumieniu Holenderskiej Ustawy  
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych z 1969 roku. 

Prosimy zapoznać się z punktem „Przepisy podatkowe obowiązujące w Holandii – Podatek dochodowy i podatek od dochodów 
Kapitałowych – Posiadacz Akcji będący rezydentem podatkowym” w celu uzyskania informacji o okolicznościach, w jakich Akcje 
stanowią, lub uznaje się, że stanowią, część znaczącego udziału w Spółce. 

Jeżeli inwestor jest, posiadaczem Akcji i jeżeli spełnia on warunki wymienione w punkcie (A) powyżej, ale nie spełnia warunków 
punktu (B) lub punktu (C), status podatkowy takiego inwestora w świetle holenderskiego prawa nie został omówiony w niniejszym 
Prospekcie. 

Jeżeli inwestor jest Posiadaczem Akcji nie będącym rezydentem podatkowym, nie podlega opodatkowaniu jakimkolwiek holender-
skim podatkiem dochodowym ani podatkiem od dochodów kapitałowych (poza podatkiem u źródła od dywidendy, o którym mowa 
poniżej) w odniesieniu do dochodów z Akcji, w tym dochodów kapitałowych zrealizowanych z ich zbycia, poza następującymi 
okolicznościami: 

• jeżeli inwestor uzyskuje dochody z przedsiębiorstwa, jako przedsiębiorca („ondernemer”) lub z tytułu współuprawnienia do 
wartości netto takiego przedsiębiorstwa, w charakterze innym niż (i) jako akcjonariusz, jeżeli inwestor jest osobą fizyczną lub 
(ii) jako posiadacz papierów wartościowych, jeżeli inwestor nie jest osobą fizyczną, które to przedsiębiorstwo zarządzane 
jest w Holandii lub działa w części lub w całości za pośrednictwem zakładu lub stałego przedstawicielstwa w Holandii,  
a Akcje inwestora mogą być przypisane do takiego przedsiębiorstwa; 

• jeżeli inwestor jest osobą fizyczną i uzyskuje dochody z Akcji podlegające opodatkowaniu jako dochody z różnych działal-
ności w Holandii. 

Prosimy zapoznać się z punktem „Przepisy podatkowe obowiązujące w Holandii – Podatek dochodowy i podatek od dochodów 
Kapitałowych – Posiadacz Akcji będący rezydentem podatkowym” w celu uzyskania informacji o okolicznościach, w jakich Akcje 
mogą podlegać opodatkowaniu jako dochody z różnych działalności, przy założeniu, że dochody te podlegają opodatkowaniu  
w Holandii wyłącznie, gdy działalność ta jest prowadzona, lub uznaje się, że jest prowadzona, w Holandii. 

Przepisy podatkowe obowiązujące w Holandii – Podatek u źródła od dywidendy 

Zasady ogólne 

Spółka zobowiązana jest, co do zasady, do pobrania holenderskiego podatku od dywidendy według stawki 15% od dywidendy 
wypłaconej przez Spółkę. 

Pojęcie „dywidenda wypłacona przez Spółkę”, w rozumieniu niniejszego Rozdziału „Przepisy podatkowe obowiązujące w Holandii  
– Podatek u źródła od dywidendy” oznacza między innymi, co następuje: 

• wypłaty gotówkowe lub rzeczowe, uznane i domniemane wypłaty i spłaty kapitału nieuznanego jako kapitał opłacony dla 
celów holenderskiego podatku u źródła od dywidendy; 

• przychody z likwidacji i przychody z umorzenia Akcji stanowiących nadwyżkę średniego kapitału uznanego jako kapitał 
opłacony dla celów holenderskiego podatku u źródła od dywidendy; 

• wartość nominalną Akcji przyznanych akcjonariuszowi lub wzrost wartości nominalnej Akcji, w takim zakresie, w jakim 
można uznać, że wniesiony został wkład, ani że zostanie on wniesiony dla celów holenderskiego podatku u źródła od 
dywidendy; oraz 

• częściową spłatę kapitału uznanego za kapitał spłacony dla celów holenderskiego podatku u źródła, jeżeli i w takim 
zakresie, w jakim uzyskane zostały dochody netto („zuivere winst”), chyba że: (i) walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki 
przyjęło uprzednią uchwałę zezwalającą na taką spłatę oraz (ii) wartość nominalna tych Akcji została pomniejszona o kwotę 
równą takiej spłacie w drodze dokonania zmiany w statucie Spółki. 

Holenderskie Osoby Fizyczne i Holenderskie Osoby Prawne 

Holenderskie Osoby Fizyczne oraz Holenderskie Osoby Prawne mogą odliczyć, co do zasady, holenderski podatek u źródła od 
dywidendy od swoich należności z tytułu holenderskiego podatku dochodowego od osób fizycznych lub prawnych i co do zasady 
przysługuje im prawo do otrzymania zwrotu holenderskiego podatku u źródła od dywidendy, o ile taki podatek, wraz z innymi 
odliczanymi podatkami miejscowymi lub zagranicznymi, przekracza łączną sumę należności z tytułu, odpowiednio, holenderskiego 
podatku dochodowego od osób fizycznych lub holenderskiego podatku dochodowego od osób prawnych. Stosownie do krajowych 
zasad podatkowych opracowanych w celu przeciwdziałania zawieraniu transakcji nabycia akcji w celu uzyskania dywidendy (ang. 
„dividend stripping”), odliczenie lub zwrot holenderskiego podatku u źródła od dywidendy przysługuje jedynie właścicielowi 
(„uiteindelijk gerechtigde”) dywidendy wypłacanej przez Spółkę. Posiadacz Akcji otrzymujący przychód z tego tytułu nie jest 
właścicielem takich przychodów, jeżeli w związku z otrzymaniem przychodów dokonał zapłaty w ramach transakcji mieszanej, 
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między innymi, nabycia jednego lub więcej kuponów dywidendowych lub utworzenia krótkoterminowych praw do korzystania  
z Akcji („kortlopende genotsrechten op aandelen”), przy czym można przyjąć założenie, że (i) dochody takie w całości lub  
w części, w sposób bezpośredni lub pośredni, przysługują osobie, która nie byłaby uprawniona do zwolnienia podatkowego  
z tytułu podatku u źródła od dywidendy, lub która byłaby uprawniona do mniejszej ulgi lub zwrotu lub odliczenia z tego tytułu niż 
rzeczywisty odbiorca przychodów; oraz (ii) taka osoba nabywa lub utrzymuje, w sposób bezpośredni lub pośredni, prawo do Akcji 
lub zbliżonych instrumentów, porównywalnych do jej prawa do Akcji przed rozpoczęciem transakcji mieszanej. 

Wyjaśnienie pojęcia „dywidendy wypłacanej przez Spółkę” znajduje się w Rozdziale „Przepisy Podatkowe Obowiązujące w Holandii 
– Podatek u Źródła od Dywidendy - Zasady Ogólne”. 

Wyjaśnienie pojęć „Holenderska Osoba Fizyczna” i „Holenderska Osoba Prawna” znajduje się w rozdziale „Przepisy podatkowe 
obowiązujące w Holandii – Podatek dochodowy i podatek od dochodów kapitałowych – Posiadacz Akcji będący rezydentem 
podatkowym”. 

Posiadacz Akcji nie będący rezydentem podatkowym 

Jeżeli Posiadacz Akcji nie będący rezydentem podatkowym ma miejsce zamieszkania w Holandii lub na holenderskich Antylach 
lub na wyspie Aruba lub w kraju, który podpisał umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Holandią, posiadacz ten może 
być uprawniony do całkowitej lub częściowej ulgi podatkowej z tytułu podatku u źródła od dywidendy, pod warunkiem, że ulga 
zostanie wykorzystana w terminie i w odpowiednim trybie. Ponadto spółka dominująca w rozumieniu Dyrektywy Rady o wspólnym 
systemie opodatkowania spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dyrektywa 90/435/EWG z późn. 
zmianami) w określonych warunkach jest uprawniony do zwolnienia podatkowego z tytułu podatku u źródła od dywidendy. 
Stosownie do krajowych przepisów prawa podatkowego dotyczących przeciwdziałania zawieraniu transakcji nabycia akcji w celu 
uzyskania dywidendy, ulga z tytułu podatku u źródła od dywidendy będzie przysługiwała wyłącznie właścicielowi dywidendy 
wypłacanej przez Spółkę. Holenderskie władze skarbowe stoją na stanowisku, że kryterium dotyczące właściciela można stoso-
wać przy odmowie przyznania ulgi z tytułu podatku u źródła od dywidendy na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, 
Umowy Podatkowej Królestwa Niderlandów („Belastingregeling voor het Koninkrijk”) oraz Dyrektywy Rady o wspólnym systemie 
opodatkowania spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich. 

Wyjaśnienie pojęcia „właściciela” znajduje się w Rozdziale „Przepisy podatkowe obowiązujące w Holandii – Podatek u źródła od 
dywidendy – Holenderskie Osoby Fizyczne i Holenderskie Osoby Prawne” 

Wyjaśnienie pojęcia „Posiadacz Akcji nie będący rezydentem podatkowym” znajduje się w Rozdziale „Przepisy podatkowe 
obowiązujące w Holandii – Podatek dochodowy i podatek od dochodów kapitałowych – Posiadacz Akcji nie będący rezydentem 
podatkowym”. 

Przepisy podatkowe obowiązujące w Holandii – Podatek od spadków i darowizn 

Jeżeli inwestor nabędzie Akcje w drodze darowizny (w drodze formalnej lub faktycznej) lub jeżeli nabędzie on (lub uzna się, że 
nabędzie), Akcje z chwilą śmierci osoby fizycznej, nie podlega on opodatkowaniu holenderskim podatkiem od darowizn ani 
holenderskim podatkiem od spadków (odpowiednio), chyba że: 

• darczyńca jest, a zmarły był rezydentem lub jest, lub był uznany za rezydenta Holandii dla celów podatkowych podatku od 
darowizn i spadków (odpowiednio); lub 

• Akcje są lub były związane z przedsiębiorstwem lub częścią przedsiębiorstwa prowadzonego przez darczyńcę lub zmarłego 
za pośrednictwem zakładu lub stałego przedstawicielstwa w Holandii w chwili dokonania darowizny lub śmierci zmarłego; lub 

• darczyńca dokonał darowizny w postaci Akcji, po czym został rezydentem lub został uznany za rezydenta podatkowego 
Holandii i zmarł, będąc rezydentem lub będąc uznanym za rezydenta podatkowego Holandii w ciągu 180 dni od daty 
dokonania darowizny. 

Przepisy podatkowe obowiązujące w Holandii – Pozostałe podatki i opłaty 

Zapis na Akcje, ich emisja, przydział, złożenie lub wydanie nie podlegają w Holandii opodatkowaniu jakimkolwiek podatkiem 
rejestracyjnym, podatkiem od czynności cywilnoprawnych, opłacie skarbowej ani żadną inną opłatą od dokumentów ani zbliżonym 
podatkiem. 

Przepisy podatkowe obowiązujące w Polsce 

Dochody osiągnięte z tytułu sprzedaży papierów wartościowych przez osoby fizyczne będące rezydentami podatkowymi 
w Rzeczypospolitej Polskiej  

Stosownie do artykułu 3 ustęp 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, osoby fizyczne mające miejsce zamie-
szkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) 
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bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę fizyczną mającą miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: (i) posiada na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych); lub (ii) przebywa na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. 

W przypadku zbycia przez polskiego rezydenta podatkowego składników mienia zlokalizowanych w innym państwie, stosuje się 
przepisy zawarte w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanego przez Rzeczpospolitą Polską i to państwo. 
Stosownie do artykułu 13 ustęp 4 polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochód ze sprzedaży akcji 
podlega opodatkowaniu wyłącznie w państwie, w którym sprzedający ma miejsce zamieszkania. Zatem, dochód uzyskany z tytułu 
Akcji uzyskany przez polskich rezydentów podatkowych podlega opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej na następujących 
zasadach. 

Stosownie do artykułu 30b ustęp 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dochód uzyskany na terenie Rzeczy-
pospolitej z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych (w tym Akcji) jest opodatkowany według jednolitej stawki 19%. 
Dochód podlegający opodatkowaniu stanowi różnicę pomiędzy przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych a wydatkami 
związanymi z nabyciem tych papierów wartościowych. Dochód ten podlega opodatkowaniu jako dochód należny, nawet jeśli nie 
został jeszcze uzyskany. Nie jest on łączony z innymi dochodami osoby fizycznej. 

Podmioty działające jako pośrednicy przy sprzedaży papierów wartościowych przez osoby fizyczne (np. domy maklerskie) 
zobowiązane są do dostarczania takiej osobie oraz złożenia w urzędzie skarbowym informacji o wysokości uzyskanych przez 
daną osobę dochodów do końca lutego roku następującego po roku, w którym taka osoba uzyskała dochód (lub poniosła stratę)  
z tytułu sprzedaży papierów wartościowych. Płatność zaliczek na poczet tego podatku w ciągu roku podatkowego nie jest 
wymagana. 

Osoba fizyczna uzyskująca dochody (lub ponosząca straty) ze sprzedaży papierów wartościowych zobowiązana jest do obliczenia 
i zapłaty należnego podatku oraz do złożenia do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym uzyskała 
dochód (lub poniosła stratę), osobne zeznanie podatkowe o wysokości dochodu lub straty. Zeznanie podatkowe należy złożyć  
w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a jeżeli osoba ta 
przestała być rezydentem Rzeczypospolitej Polskiej przed tą datą, w urzędzie skarbowym właściwym dla ostatniego miejsca 
zamieszkania takiej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Powyższych przepisów nie stosuje się w przypadku, gdy odpłatna sprzedaż papierów wartościowych jest skutkiem prowadzenia 
działalności gospodarczej, ponieważ wówczas przychody ze sprzedaży papierów wartościowych należy zaklasyfikować jako 
przychody uzyskiwane w toku działalności gospodarczej, co powoduje konieczność ich rozliczenia na zasadach ogólnych. 

Dochody osiągane z tytułu sprzedaży papierów wartościowych przez osoby fizyczne nie będące polskimi rezydentami 
podatkowymi 

Stosownie do artykułu 3 ustęp 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, osoby fizyczne, które nie mają na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) 
osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).  

Dochód ze sprzedaży akcji w podmiocie zagranicznym przez osobę fizyczną niebędącą polskim rezydentem podatkowym nie 
może zostać sklasyfikowany jako dochód uzyskany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w związku z tym nie podlega opodat-
kowaniu polskim podatkiem dochodowym. W takim przypadku stosuje się przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 
zawartej między Holandią a państwem, w którym dana osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania. 

Dywidendy i inne dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych osiągnięte przez osoby fizyczne będące polskimi 
rezydentami podatkowymi  

W świetle polskich przepisów podatkowych dochód z tytułu udziału w zysku osób prawnych jest to dochód faktycznie uzyskany  
z tego udziału, w tym, między innymi, dochód osiągnięty z tytułu umorzenia akcji i odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu 
ich umorzenia, przychody otrzymane w związku z likwidacją osoby prawnej. 

Opodatkowanie dochodu z dywidend uzyskanego przez osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej od spółki z siedzibą w Holandii, podlega przepisom polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania. Stosownie do artykułu 12 tej umowy, dywidenda wypłacana przez spółkę z siedzibą w Holandii osobie fizycznej 
mającej miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może podlegać opodatkowaniu w Rzeczypospolitej 
Polskiej. Dywidenda ta może również podlegać opodatkowaniu w Holandii, lecz podatek naliczony w tym państwie nie może 
przekraczać 15% dywidendy.  

Stosownie do artykułu 30a ustęp 1 punkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dochody z dywidend i z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych nie łączą się z dochodami z innych źródeł oraz podlegają opodatkowaniu według zryczałto-
wanej stawki 19%. Jednakże zgodnie z artykułem 23 polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, 
Rzeczpospolita Polska zobowiązana jest do udzielenia kredytu podatkowego z tytułu podatku nałożonego w Holandii. 
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Dywidenda i inne dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych osiągnięte przez osoby fizyczne nie będące 
polskimi rezydentami podatkowymi  

Dochód z dywidendy wypłaconej przez holenderską spółkę osobie nie będącej polskim rezydentem podatkowym nie podlega 
opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku stosuje się przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatko-
wania zawartej między Holandią a państwem, w którym dana osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania. 

Dochody osiągane z tytułu sprzedaży papierów wartościowych przez osoby prawne będące polskimi rezydentami 
podatkowymi 

Stosownie do artykułu 3 ustęp 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, podatnicy posiadający siedzibę lub zarząd 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na 
miejsce położenia źródeł przychodów. 

Stosownie do artykułu 13 ustęp 4 polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochód ze sprzedaży akcji 
podlega opodatkowaniu wyłącznie w państwie, w którym sprzedający ma miejsce zamieszkania. Zatem, dochód uzyskany z tytułu 
sprzedaży Akcji uzyskany przez polskich rezydentów podatkowych podlega opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (w tym Akcji) przez osobę prawną posiadającą siedzibę (zarząd) 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych przewidzianych w Ustawie o Podatku 
Dochodowym od Osób Prawnych. Dochód podlegający opodatkowaniu wylicza się jako różnicę pomiędzy przychodami ze 
sprzedaży papierów wartościowych i kosztami uzyskania przychodu, rozumianej jako wydatki związane z nabyciem tych papierów 
wartościowych. Dochód ten podlega opodatkowaniu łącznie z pozostałymi dochodami osoby prawnej według stawki 19%.  

Stosownie do artykułu 25 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, osoba prawna, która sprzedała papiery wartościo-
we, zobowiązana jest do zapłaty zaliczki na poczet podatku do właściwego urzędu skarbowego. Zaliczkę na poczet podatku 
dochodowego wylicza się jako różnicę między podatkiem należnym od dochodu uzyskanego od początku roku podatkowego oraz 
łącznych zaliczek należnych za poprzednie miesiące danego roku. Podatnik zobowiązany jest do złożenia rocznego zeznania 
podatkowego do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku, w którym osiągnięto dochód. 

Dochody osiągane z tytułu sprzedaży papierów wartościowych przez osoby prawne nie będące polskimi rezydentami 
podatkowymi 

Zagranicznymi osobami prawnymi podlegającymi opodatkowaniu na poniższych zasadach są osoby prawne, spółki w organizacji, 
w tym podmioty nie posiadające osobowości prawnej inne niż spółki osobowe, posiadające siedzibę lub zarząd poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, podatnicy, którzy 
nie mają siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiąganych 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Dochód uzyskany z tytułu sprzedaży akcji w holenderskim podmiocie przez osobę prawną nie będącą polskim rezydentem 
podatkowym nie może zostać sklasyfikowany jako dochód osiągnięty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w związku z tym 
nie podlega opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku stosuje się przepisy umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania zawartej między Holandią a państwem, w którym dany podmiot ma siedzibę lub zarząd. 

Dywidendy i inne dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych osiągane przez osoby prawne będące polskimi 
rezydentami podatkowymi  

Co do zasady, dochód z dywidendy i inne dochody z tytułu udziału w zysku osób prawnych podlegają opodatkowaniu według 
stawki 19%. Jednakże zasada ta ulega modyfikacji na mocy przepisów polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania, zgodnie z którymi dywidenda wypłacana przez spółkę z siedzibą w Holandii osobie mającej miejsce zamieszkania 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może podlegać opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej. Dywidenda ta może również 
podlegać opodatkowaniu w Holandii, lecz podatek nałożony w tym państwie nie może przekraczać 5% kwoty dywidendy brutto, 
jeżeli dywidendę otrzymała spółka będąca w posiadaniu co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym spółki wypłacającej 
dywidendę oraz 15% dywidendy w pozostałych przypadkach.  

Stosownie do artykułu 20 ustęp 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zwalnia się od podatku dochodowego 
dochody (przychody) uzyskiwane przez podatników z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnione są łącznie następujące 
warunki: (i) podmiotem wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału z zyskach osób prawnych jest spółka 
podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na 
miejsce ich osiągania; (ii) podmiotem uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału  
w zyskach osób prawnych, o których mowa w punkcie (i), jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego w Rzeczy-
pospolitej Polskiej od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; (iii) spółka, o której mowa w punkcie (ii) 
posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę, uprawniający do zwolnienia 
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między 1 stycznia 2007 r. a 31 grudnia 2008 r. bezpośredni procentowy udział w spółce wypłacającej dywidendę lub inne 
przychody z tytułu udziału w zyskach uzyskanych przez osoby prawne 15%.  

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, ma zastosowanie w przypadku, gdy spółka osiągająca dochody (przychody) z dywidendy  
i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
posiada nie mniej niż 10% akcji w kapitale spółki wypłacającej dywidendę (15% do dnia 31 grudnia 2008 r.) nieprzerwanie przez 
okres dwóch lat. Zwolnienie podatkowe stosuje się również w przypadku, gdy ten dwuletni okres nieprzerwanego posiadania akcji 
zakończy się po dniu uzyskania takiego dochodu (przychodu). W przypadku niespełnienia warunku posiadania akcji w wymaganej 
wysokości nieprzerwanie przez okres dwóch lat, podatnik zobowiązany będzie do zapłaty należnego podatku (wraz z odsetkami) 
od dochodów (przychodów) według stawki 19% do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został pozbawiony 
prawa do zwolnienia podatkowego. Odsetki nalicza się od dnia następnego po dniu, w którym podatnik po raz pierwszy skorzystał 
z prawa do zwolnienia. 

Dywidendy i inne dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych osiągnięte przez osoby prawne nie będące 
polskimi rezydentami podatkowymi  

Dochód z dywidendy wypłaconej przez holenderską spółkę osobie nie będącej polskim rezydentem podatkowym nie podlega 
opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku stosuje się przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodat-
kowania zawartej między Holandią a krajem rezydencji danej osoby prawnej. Spółki objęte obowiązkiem podatkowym od całości 
swoich dochodów w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej innym niż Holandia są zwolnione z podatku od dywidendy 
wypłacanej przez spółki z siedzibą w Holandii. Jednakże zastosowanie niniejszego zwolnienia podatkowego uzależnione jest od 
spełnienia kilku warunków. 

Podatek od przeniesienia praw własności (podatek od czynności cywilnoprawnych) 

Podatek od czynności cywilnoprawnych stosuje się do umów sprzedaży lub zamiany, jeżeli prawa będące przedmiotem transakcji 
są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. akcje w polskiej spółce), lub jeżeli prawa te są wykonane poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem, że umowa sprzedaży lub zamiany została zawarta na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, a nabywca jest polskim rezydentem podatkowym. Stawka Podatku od Czynności Cywilnoprawnych 
wynosi 1% wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji. W niektórych sytuacjach władze 
skarbowe mogą skorygować podstawę opodatkowania. Podatek od Czynności Cywilnoprawnych płatny jest w ciągu 14 dni od 
daty zawarcia umowy. Jednakże, stosownie do artykułu 9 ustęp 9 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych, sprzedaż 
papierów wartościowych firmom inwestycyjnym lub za ich pośrednictwem zwolniona jest od Podatku od Czynności Cywilno-
prawnych.  

Sprzedaż akcji w holenderskiej spółce przez osobę nie będącą polskim rezydentem podatkowym nie podlega opodatkowaniu 
podatkiem od czynności cywilnoprawnych. 

Podatek od spadków i darowizn 

Polski podatek od spadków i darowizn płatny jest wyłącznie przez osoby fizyczne. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od 
spadków i darowizn może powstać w wyniku dokonania darowizny lub otrzymania spadku, jeżeli obdarowany lub spadkobierca 
jest polskim rezydentem podatkowym. Kwota podatku uzależniona jest od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą/spadkodawcą 
a obdarowanym/spadkobiercą. 

Zasady opodatkowania federalnym podatkiem dochodowym obowiązujące w Stanach Zjednoczonych 

Poniżej przedstawiono opis kluczowych konsekwencji opodatkowania amerykańskim federalnym podatkiem dochodowym, 
istotnych dla posiadania i zbywania Akcji Spółki. Niniejsze omówienie powstało w oparciu o kodeks podatkowy z 1986 r.  
z późniejszymi zmianami („Kodeks”), amerykańskie przepisy skarbowe oraz ich sądowe i administracyjne interpretacje,  
w każdym wypadku w wersji obowiązującej na dzień niniejszego Prospektu. Jakiekolwiek zmiany lub odmienna interpretacja 
przepisów mogą mieć wpływ na konsekwencje podatkowe opisane w niniejszym opracowaniu. 

ZGODNIE Z WYMOGAMI PRZEWIDZIANYMI W OKÓLNIKU DEPARTAMENTU SKARBU NR 230 NINIEJSZYM INFORMUJE 
SIĘ INWESTORÓW, ŻE: (A) NIE MOGĄ ONI POLEGAĆ NA NINIEJSZYM OMÓWIENIU KWESTII PODATKOWYCH ANI 
TRAKTOWAĆ NINIEJSZEGO PROSPEKTU JAKO WIĄŻĄCEJ WYKŁADNI PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH FEDERALNYCH 
PODATKÓW I NIE MOŻE ON STANOWIĆ PODSTAWY DO PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ W CELU UNIKNIĘCIA KAR, JAKIM 
MOGĄ PODLEGAĆ INWESTORZY NA MOCY KODEKSU; (B) NINIEJSZE OMÓWIENIE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE  
W ZWIĄZKU Z PROMOCJĄ LUB DZIAŁANIAMI ZWIĄZANYMI Z PRZEDMIOTOWYMI TRANSAKCJAMI ORAZ INNYMI 
KWESTIAMI, O KTÓRYCH MOWA W NINIEJSZYM OPRACOWANIU (W ROZUMIENIU OKÓLNIKA DEPARTAMENTU 
SKARBU NR 230); ORAZ ŻE (C) INWESTORZY POWINNI UZYSKAĆ PORADĘ NIEZALEŻNEGO DORADCY PODAT-
KOWEGO ODNOŚNIE SZCZEGÓLNYCH UWARUNKOWAŃ ICH DOTYCZĄCYCH. 
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Omówienie to dotyczy jedynie amerykańskiego federalnego podatku dochodowego w odniesieniu do amerykańskich posiadaczy 
Akcji (według definicji zawartej poniżej), obejmujących Akcje w ramach Oferty Międzynarodowej z zamiarem ich zatrzymania  
w charakterze aktywów kapitałowych w rozumieniu artykułu 1221 Kodeksu (zasadniczo jako majątek posiadany w celach 
inwestycyjnych). Nie uwzględniono konsekwencji podatkowych mających zastosowanie do posiadaczy podlegających 
szczególnym zasadom opodatkowania, w tym: 

• banków, instytucji finansowych, „podmiotów świadczących usługi finansowe” lub zakładów ubezpieczeń; 

• funduszy powierniczych specjalizujących się w inwestycjach w nieruchomości lub regulowanych spółek inwestycyjnych; 

• spółek osobowych, funduszy powierniczych na rzecz fundatora oraz innych podmiotów transparentnych podatkowo dla 
celów amerykańskiego federalnego podatku dochodowego; 

• pośredników w obrocie papierami wartościowymi i walutami; 

• osób decydujących się na wycenę rynkową posiadanych papierów wartościowych; 

• funduszy emerytalnych oraz podmiotów zwolnionych od podatku; 

• osób otrzymujących Akcje Spółki jako wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług; 

• osób, które wejdą w posiadanie Akcji Spółki w ramach transakcji zabezpieczających, transakcji wymiany, tzw. transakcji 
„stelażowej” lub w wyniku innych zintegrowanych transakcji dla celów amerykańskiego federalnego podatku dochodowego; 

• określonych ekspatriantów amerykańskich; 

• osób, dla których „walutą funkcjonalną” nie jest dolar amerykański;  

• osób, które posiadają lub uznaje się, że posiadają nie mniej niż 10% praw głosu z Akcji Spółki; 

• osób podlegających alternatywnemu podatkowi minimalnemu; lub 

• osób podlegających opodatkowaniu na mocy przepisów amerykańskiego prawa podatkowego, mających zastosowanie do 
niektórych ekspatriantów lub byłych długoterminowych rezydentów amerykańskich. 

Dla celów niniejszego opracowania „Amerykański Posiadacz Akcji” oznacza właściciela Akcji Spółki, który dla celów amerykań-
skiego federalnego podatku dochodowego jest: 

• obywatelem lub rezydentem Stanów Zjednoczonych; 

• spółką (lub innym podmiotem traktowanym jako spółka dla celów amerykańskiego podatku dochodowego) zawiązaną lub 
utworzoną na mocy prawa Stanów Zjednoczonych, w dowolnym stanie lub w Dystrykcie Kolumbii,  

• majątkiem, z którego dochód podlega opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla amerykańskiego federalnego 
podatku dochodowego bez względu na jego źródło; lub 

• funduszem powierniczym, jeżeli ten wybierze w sposób wiążący status podatkowy rezydenta podatkowego dla celów 
podatkowych w Stanach Zjednoczonych; lub jeżeli 

(1) sąd w Stanach Zjednoczonych może sprawować główny nadzór nad administracją funduszu oraz 

(2) jedna lub więcej amerykańskich osób posiada uprawnienia do sprawowania kontroli nad wszystkimi istotnymi decyzjami 
takiego funduszu. 

Jeżeli spółka osobowa (lub inny podmiot uznany za spółkę osobową dla celów amerykańskiego podatku dochodowego) jest  
w posiadaniu Akcji Spółki, zasady opodatkowania wspólnika w takiej spółce zależą w dużym stopniu od statusu wspólnika  
i działalności spółki. Wspólnik ten lub spółka powinni uzyskać poradę doradcy podatkowego w zakresie konsekwencji podat-
kowych wynikających z posiadania Akcji Spółki. 

Niniejsze opracowanie dotyczy wyłącznie amerykańskiego federalnego podatku dochodowego i nie obejmuje rozważań na temat 
amerykańskiego federalnego podatku od spadków, darowizn lub alternatywnego podatku minimalnego, ani też żadnego podatku 
stanowego, lokalnego lub zagranicznego. 

Inwestor powinien uzyskać poradę doradcy podatkowego w odniesieniu do konsekwencji podatkowych podatków federalnych, 
stanowych, miejscowych lub zagranicznych wynikających z nabycia, posiadania lub zbycia Akcji Spółki. 

Wypłaty 

Z zastrzeżeniem informacji zawartych w Rozdziale „Przepisy dotyczące zagranicznych spółek inwestycyjnych osiągających 
pasywne dochody”, jeżeli inwestor jest Amerykańskim Posiadaczem Akcji, kwota brutto wypłat dokonanych na jego rzecz  
w gotówce lub majątku (innych niż niektóre wypłaty związane z Akcjami Spółki, o ile są wypłacane w stosunku proporcjonalnym 
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wszystkim akcjonariuszom Spółki, dotyczące Akcji inwestora), przed potrąceniem wszelkich należnych podatków u źródła  
w Polsce, będą uwzględnione przy ustalaniu dochodów inwestora w takim zakresie, w jakim wypłaty te dokonywane są przez 
Spółkę z bieżących dochodów i nierozdzielonych zysków, zgodnie z zasadami opodatkowania przewidzianymi w przepisach 
dotyczących federalnego podatku dochodowego. W takim zakresie, w jakim kwota dowolnych wypłat dokonanych przez Spółkę 
przekracza bieżące dochody i nierozdzielone zyski stosownie do przepisów dotyczących amerykańskiego federalnego podatku 
dochodowego, będzie traktowana w pierwszej kolejności jako nieopodatkowany zwrot podstawy opodatkowania wynikającej  
z Akcji, a dopiero w następnej kolejności jako dochód kapitałowy. Spółka nie prowadzi wyliczeń dotyczących dochodów i zysków 
na zasadach przewidzianych w przepisach dotyczących amerykańskiego federalnego podatku dochodowego. Dlatego też 
Amerykańscy Posiadacze Akcji mogą spodziewać się, że dowolne kwoty płatne z tytułu posiadanych Akcji będą traktowane jak 
dywidenda, nawet gdyby taka dywidenda była traktowana jak niepodlegający opodatkowaniu zwrot kapitału lub zysk kapitałowy 
według zasad opisanych powyżej. Wobec dywidendy wypłacanej przez Spółkę nie stosuje się ulg przewidzianych dla dywidendy 
zasadniczo uzyskiwanej przez Amerykańskich Posiadaczy Akcji i Spółka spodziewa się, że wobec wypłacanej przez nią 
dywidendy nie będą stosowane niższe stawki podatkowe na rzecz niekorporacyjnych Amerykańskich Posiadaczy Akcji 
przewidziane dla „kwalifikowanych dochodów z dywidendy”.  

Jeżeli inwestor jest Amerykańskim Posiadaczem Akcji, a Spółka wypłaca dywidendę w złotych, taka dywidenda będzie 
uwzględniona w dochodzie brutto w kwocie stanowiącej równowartość kwoty wyrażonej w złotych w dolarach amerykańskich 
przeliczonej na dzień otrzymania. Amerykański Posiadacz Akcji mógłby nie uzyskać dochodu lub straty z tytułu różnic kursowych 
w związku z taką wypłatą, jeżeli kwota wyrażona w złotych została przeliczona na walutę amerykańską na dzień jej otrzymania. 
Jeżeli jakakolwiek kwota otrzymana w złotych nie zostanie przeliczona na walutę amerykańską w dniu otrzymania, Amerykańscy 
Posiadacze Akcji uzyskają podstawę opodatkowania wyrażoną w złotych stanowiącą równowartość tej kwoty w dolarach 
amerykańskich w dniu otrzymania. Wszelkie dochody uzyskane lub straty poniesione w wyniku kolejnego przeliczenia lub innej 
dyspozycji dotyczącej złotego będą traktowane jak dochód w walucie obcej bądź strata, która zostałaby uznana za zwykłą. Kwotę 
uzyskaną z podziału mienia innego niż gotówka będzie stanowiła równowartość wartości rynkowej takiego mienia w dniu 
dokonania wypłaty. 

Jeżeli inwestor jest Amerykańskim Posiadaczem Akcji, dywidenda wypłacana z tytułu Akcji będzie traktowana jako zagraniczne 
źródło dochodu mające istotne znaczenie dla obliczenia limitu odliczenia podatkowego z tytułu zagranicznego podatku. 
Ograniczenie nałożone na zagraniczne podatki podlegające odliczeniu obliczane jest odrębnie dla poszczególnych kategorii do-
chodów. W tym celu dywidenda wypłacana w zwykłym trybie przez Spółkę stanowi „pasywny dochód” lub, w przypadku niektórych 
Amerykańskich Posiadaczy Akcji – „dochód ogólny”. Amerykański Posiadacz Akcji nie będzie uprawniony do dokonania odliczenia 
podatkowego z tytułu zagranicznego podatku od zobowiązania podatkowego, należnego z tytułu podatku u źródła od dywidendy, 
w przypadku, jeżeli Amerykański Posiadacz Akcji nie posiadał Akcji przez okres co najmniej 16 dni w okresie 31-dniowym, 
począwszy od 15 dnia przed datą poprzedniej dywidendy (a także z uwzględnieniem okresów, w których Amerykański Posiadacz 
Akcji w znaczący sposób obniżył ryzyko straty na Akcjach, nie wliczanych w zakresie tego wymogu), lub w zakresie, w jakim 
Amerykański Posiadacz Akcji jest zobowiązany do dokonania podobnych płatności w związku ze stanowiskami w zasadniczo 
podobnym mieniu. Zasady dotyczące kredytu podatkowego z tytułu podatków zagranicznych są skomplikowane, wobec czego 
zaleca się inwestorom zasięgnięcie opinii doradcy podatkowego o możliwościach uzyskania prawa do dokonania odliczenia  
z tytułu zagranicznych podatków w konkretnym przypadku danego inwestora. 

Sprzedaż lub zamiana Akcji 

Z zastrzeżeniem informacji zawartych w Rozdziale „Przepisy dotyczące zagranicznych spółek inwestycyjnych osiągających 
pasywne dochody”, jeżeli inwestor jest Amerykańskim Posiadaczem Akcji, z reguły rozpoznaje dochody lub straty ze sprzedaży 
lub wymiany Akcji w kwocie równej różnicy między kwotą uzyskaną z takiej sprzedaży lub wymiany a skorygowaną podstawą 
opodatkowania z tytułu Akcji. Taki dochód lub strata stanowi kapitałowy dochód lub stratę. Jeżeli inwestor jest Amerykańskim 
Posiadaczem Akcji nie posiadającym osobowości prawnej, maksymalna krańcowa stawka opodatkowania amerykańskim 
federalnym podatkiem dochodowym stosowana dla takich dochodów będzie niższa niż maksymalna krańcowa stawka opodat-
kowania amerykańskim federalnym podatkiem dochodowym obowiązująca wobec zwykłego dochodu (poza określonymi dywiden-
dami), jeżeli okres posiadania takich Akcji jest nie krótszy niż rok. Zgodnie z informacjami zawartymi w Rozdziale „Przepisy 
podatkowe obowiązujące w Polsce – Opodatkowanie polskich posiadaczy Akcji – Podatek od przeniesienia praw własności”, na 
nocy obowiązującego prawa, posiadacz Akcji może podlegać obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku 
dokonania określonych dyspozycji dotyczących Akcji. Dochód lub strata ze sprzedaży lub wymiany Akcji z reguły uznane są jako 
źródło dochodu lub straty zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych dla celów dokonania odliczenia z tytułu zagranicznego 
podatku. W rezultacie, inwestorowi może nie przysługiwać prawo do wykorzystania odliczenia kredytu podatkowego z tytułu 
polskiego podatku nałożonego na sprzedaż lub inną dyspozycję, chyba że odliczenie można zastosować (stosownie do 
odpowiednich ograniczeń) wobec podatku należnego od pozostałych dochodów uznanych za dochód osiągnięty z zagranicznych 
źródeł dochodu w danej kategorii dochodu. 

Jeżeli inwestor jest Amerykańskim Posiadaczem Akcji, początkowa podstawa opodatkowania z Akcji stanowi równowartość  
w dolarach amerykańskich ceny nabycia wyrażonej w złotych ustalonej w dniu sprzedaży. Jeżeli Akcje Spółki są uznane za 
dopuszczone do obrotu na „znaczącym rynku kapitałowym”, Amerykański Posiadacz Akcji stosujący metodę kasową rozliczeń 
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oraz Amerykański Posiadacz Akcji stosujący metodę memoriałową, o ile wybierze tę opcję, ustali wartość w dolarach 
amerykańskich ceny takich Akcji przez przeliczenie zapłaconej kwoty po kursie bieżącym w dniu rozliczenia zakupu. Jeżeli 
inwestor dokona przeliczenia kosztu na dolary amerykańskie, po czym niezwłocznie przeznaczy tę kwotę na zakup Akcji, 
przeliczenie to z reguły nie będzie stanowiło dochodu ani straty podlegającej opodatkowaniu. 

W związku ze sprzedażą lub zamianą Akcji, kwota zrealizowana w wyniku takiej transakcji z reguły jest kwotą wyrażoną  
w dolarach amerykańskich płatności otrzymanej, ustalonej w (1) dniu otrzymania płatności w przypadku Amerykańskiego 
Posiadacza Akcji stosującego metodę kasową oraz (2) w dniu złożenia polecenia w przypadku Amerykańskiego Posiadacza Akcji 
stosującego metodę memoriałową. Jeżeli Akcje Spółki są uznane za dopuszczone do obrotu na „znaczącym rynku kapitałowym”, 
podatnik stosujący metodę kasową ustali równowartość w dolarach amerykańskich zrealizowanej kwoty przez przeliczenie 
otrzymanej kwoty po kursie bieżącym w dniu rozliczenia sprzedaży. 

Przepisy dotyczące zagranicznych spółek inwestycyjnych osiągających pasywne dochody 

Spółka nie będąca spółką amerykańską może zostać uznana za „zagraniczną spółkę inwestycyjną osiągającą pasywne dochody” 
(ZSIOPD) dla celów amerykańskiego federalnego podatku dochodowego w dowolnym roku podatkowym, w którym traktując 
proporcjonalne udziały spółki w składnikach majątku i dochodzie jej 25% spółek zależnych jako posiadane i uzyskane bezpośre-
dnio, albo: 

• co najmniej 75% jej dochodu brutto stanowi „dochód pasywny”, lub 

• co najmniej 50% średniej godziwej wartości rynkowej brutto jej aktywów stanowią aktywa generujące „dochód pasywny” lub 
służą generowaniu dochodu pasywnego. 

Dochód pasywny w tym przypadku oznacza z reguły dywidendę, odsetki, należności licencyjne, czynsze oraz zyski kapitałowe 
(ogólnie inwestycyjne). Dochód brutto dla celów amerykańskiego federalnego podatku dochodowego obejmuje zasadniczo wpływy 
brutto z odsetek, dywidend, czynszów, należności licencyjnych, usług oraz z innych źródeł, niemniej w zakresie operacji 
majątkowych –  obejmuje wyłącznie zyski. 

W oparciu o szacunki dotyczące jej dochodu brutto i aktywów brutto oraz profilu prowadzonej przez nią działalności, Spółka 
uważa, że nie zostanie sklasyfikowana jako ZSIOPD ani teraz, ani w najbliższej przyszłości. Jej status w latach kolejnych będzie 
uzależniony od aktywów oraz działalności prowadzonej przez Spółkę, w tym również z wpływów uzyskanych przez Spółkę z tytułu 
przeprowadzenia niniejszej oferty oraz związanego z nią dochodu w tychże latach. Spółka nie ma żadnych powodów, aby 
przypuszczać, że jej aktywa lub prowadzona działalność zmieni się w sposób, który spowoduje sklasyfikowanie jej jako ZSIOPD, 
niemniej testy pod kątem nadania statusu ZSIOPD mają charakter faktyczny i są zależne od czynników, na które Spółka nie ma 
całkowitego wpływu; nie można zagwarantować, że Spółka nie zostanie sklasyfikowana jako ZSIOPD w dowolnym roku 
podatkowym. Ponieważ działalność Spółki polega głównie na budowie i sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych, a rynek 
budownictwa mieszkaniowego charakteryzuje cykliczność, powstaje ryzyko, że w przyszłości Spółka może nie być w stanie 
wygenerować odpowiednio wysokiego, niepasywnego dochodu brutto w formie zysków ze sprzedaży zapasów swoich 
nieruchomości w celu uniknięcia statusu ZSIOPD.  

W przypadku, gdy Amerykańscy Posiadacze Akcji będą w posiadaniu Akcji w momencie, kiedy Spółka zostanie zaklasyfikowana 
jako ZSIOPD, zastosowanie będą miały poniższe zasady w stosunku do Akcji, przez pozostałą część okresu posiadania, nawet  
w sytuacji, w której Spółka przestanie być ZSIOPD: 

Niektóre z wypłat dokonywane przez Spółkę Amerykańskim Posiadaczom Akcji oraz zysk wykazany w momencie rozporządzenia 
Akcjami Spółki dokonanego przez Amerykańskich Posiadaczy Akcji byłyby przypisane do wszystkich lat podatkowych, w których 
Amerykański Posiadacz Akcji posiadał Akcje. Wypłaty te i zysk podlegałyby wówczas najwyższym stawkom podatkowym 
obowiązującym dla zwykłych dochodów w tych latach podatkowych, a od podatku należnego za poprzednie lata naliczone 
zostałyby odsetki. Amerykański Posiadacz Akcji byłby zobowiązany corocznie do złożenia zeznania podatkowego na formularzu 
nr 8621, w którym wykazywałby własność Akcji, wypłaty z ich tytułu oraz rozporządzanie Akcjami w każdym roku, w którym Spółka 
została uznana za ZSIOPD. 

Spółka zakłada, że dla Amerykańskich Posiadaczy Akcji nie będą dostępne możliwości wyboru określonych opcji podatkowych, 
które mogłyby, co do zasady, załagodzić konsekwencje podatkowe, o których mowa powyżej, w przypadku uzyskania przez 
Spółkę statusu ZSIOPD. 

W przypadku sklasyfikowania Spółki jako ZSIOPD w dowolnym roku podatkowym, Amerykańscy Posiadacze Akcji w danym roku 
podatkowym zostaliby uznani za właścicieli, podlegając obowiązkom sprawozdawczości, a także potencjalnym niekorzystnym 
konsekwencjom podatkowym z tytułu własności ich proporcjonalnych udziałów – oraz związanych z nimi domniemanych płatności 
– w jakichkolwiek ZSIOPD zależnych od spółki (w tym spółki zależne i spółki celowe). Wspomniane wyżej zasady „pośredniej 
własności” mogą powodować powstanie obowiązku podatkowego bez uzyskania wypłat gotówkowych. Ponadto nie ma pewności, 
że amerykańscy posiadacze Akcji będą w stanie uzyskać informacje niezbędne do ustalenia i przestrzegania obowiązków 
podatkowych związanych z domniemaną własnością zależnych ZSIOPD.  
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Zaleca się inwestorom zasięgnięcie porady doradcy podatkowego w zakresie konsekwencji podatkowych powstałych  
w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu ZSIOPD. 

Obowiązki informacyjne 

„Zapasowy” podatek u źródła oraz obowiązki informacyjne stosuje się z reguły wobec niektórych płatności dokonywanych na rzecz 
niektórych Amerykańskich Posiadaczy Akcji nie posiadających osobowości prawnej. Obowiązek informacyjny dotyczy generalnie 
wypłat dywidendy z Akcji oraz przychodów ze sprzedaży lub umorzenia Akcji, dokonanych na terytorium Stanów Zjednoczonych, 
lub dokonanych przez amerykańskiego płatnika lub amerykańskiego pośrednika na rzecz posiadacza Akcji innego niż zwolniony 
odbiorca (w tym spółka, odbiorca płatności nie będący osobą fizyczną w Stanach Zjednoczonych, która dostarczy stosowne 
zaświadczenia oraz niektóre pozostałe osoby). Płatnik będzie zobowiązany do odprowadzenia „zapasowego” podatku u źródła od 
wypłat dywidendy z Akcji, oraz przychodów ze sprzedaży lub umorzenia Akcji dokonanych na terytorium Stanów Zjednoczonych, 
lub przez amerykańskiego płatnika lub amerykańskiego pośrednika na rzecz posiadacza Akcji innego niż zwolniony odbiorca, 
jeżeli posiadacz ten nie dostarczy prawidłowego numeru identyfikacji podatkowej lub w inny sposób nie spełni wymogów związa-
nych z „zapasowym” podatkiem u źródła lub nie wykaże zwolnienia z tego podatku. Zwolniony odbiorca może być zobowiązany do 
poświadczenia swojego zwolnienia w celu uniknięcia obowiązków informacyjnych oraz „zapasowego” podatku u źródła. 

„Zapasowy” podatek u źródła nie jest dodatkowym podatkiem. Wszelkie kwoty pobrane u źródła według zasad dotyczących „zapa-
sowego” podatku mogą zostać zwrócone lub zaliczone na poczet zobowiązania podatkowego z tytułu amerykańskiego federal-
nego podatku dochodowego pod warunkiem, że w określonym czasie złożono odpowiednie informacje w organie skarbowym. 
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WARUNKI OFERTY 

Oferta 

Na podstawie niniejszego Prospektu („Prospekt”) Ronson Europe N.V. („Ronson”, „Spółka” lub „Emitent”) oferuje do 40.000.000 
nowo emitowanych akcji zwykłych („Nowe Akcje”), a ITR Dori B.V. („Akcjonariusz Sprzedający”) oferuje do 20.000.000 akcji 
istniejących Spółki („Akcje Sprzedawane”) (łącznie „Akcje Podstawowe”).  

Oferta („Oferta”) składa się z oferty publicznej: (i) skierowanej do inwestorów detalicznych w Polsce („Oferta Detaliczna”) oraz (ii) 
inwestorów instytucjonalnych w Polsce („Polska Oferta Instytucjonalna” – wraz z Ofertą Detaliczną – „Polska Oferta Publiczna”) 
oraz oferty skierowanej do (iii) kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych („KNI”) w USA w trybie Reguły 144A do 
Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) 
oraz (iv) inwestorów instytucjonalnych spoza terytorium USA (z wyjątkiem Polski) w trybie Regulacji S do Amerykańskiej Ustawy  
o Papierach Wartościowych („Oferta Międzynarodowa” – wraz z Polską Ofertą Instytucjonalną – „Oferta Instytucjonalna”). 

Ponadto ITR Dori B.V. przyznał Menedżerom opcję wykonalną w terminie do 30 dni od Daty Przydziału na zakup dodatkowych 
9.000.000 Akcji („Akcje z tytułu Dodatkowego Przydziału” łącznie z Akcjami Podstawowymi „Akcje Oferowane”), których liczba 
maksymalna stanowić będzie 15% Akcji Podstawowych oferowanych w ramach Oferty, wyłącznie w celu pokrycia dodatkowego 
przydziału, jeśli taka konieczność zaistnieje w związku z Ofertą oraz krótkich pozycji wynikających z transakcji stabilizacyjnych. 

Zgodnie z projektem umowy zmieniającej Statut Spółki zatwierdzonej przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki w dniu  
28 września 2007 r., która zostanie podpisana przed Dniem Pierwszego Notowania, Zarząd, pod warunkiem uzyskania zgody 
Rady Nadzorczej, jest uprawniony do podjęcia uchwały o emisji Nowych Akcji. W dniu 1 października 2007 r. walne zgroma-
dzenie akcjonariuszy upoważniło Zarząd do podjęcia wszelkich czynności w związku z Ofertą. Emisja Nowych Akcji nastąpi  
z chwilą podpisania przez Zarząd uchwały o emisji, co będzie miało miejsce bezpośrednio przed wydaniem i wprowadzeniem do 
notowań Akcji Oferowanych, zgodnie z poniższymi postanowieniami. 

Ustalenie Ceny Akcji Oferowanych 

Inwestorzy Detaliczni (z wyłączeniem obywateli amerykańskich w rozumieniu Regulacji S) mogą składać zapisy na Akcje 
Oferowane w okresie rozpoczynającym się 18 października 2007 r., a kończącym się 24 października 2007 r. Inwestorzy Instytu-
cjonalni (z wyłączeniem podmiotów amerykańskich w rozumieniu Regulacji S) mogą składać zapisy na Akcje Oferowane w okre-
sie rozpoczynającym się 25 października 2007 r., a kończącym się 26 października 2007 r. Cena, po której można składać zapisy 
na Akcje w Transzy Detalicznej, zostanie ustalona przez Spółkę i Akcjonariusza Sprzedającego w porozumieniu z Globalnym 
Koordynatorem najpóźniej w dniu 16 października 2007 r. („Cena Orientacyjna”). Cena Orientacyjna nie zostanie opublikowana  
w formie aneksu do niniejszego Prospektu. Zostanie ona natomiast podana do publicznej wiadomości w ten sam sposób, w jaki 
został podany do publicznej wiadomości niniejszy Prospekt zgodnie z art. 56 § 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Cena emisyjna 
Nowych Akcji („Cena Emisyjna”) oraz cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych („Cena Sprzedaży”, łącznie z Ceną Emisyjną „Cena 
Akcji Oferowanych”) zostanie ustalona wspólnie przez Spółkę i Akcjonariusza Sprzedającego w porozumieniu z Globalnym 
Koordynatorem przed rozpoczęciem okresu subskrypcji w transzy Inwestorów Instytucjonalnych, tj. 24 października 2007 r. („Data 
Ustalenia Ceny”), na podstawie oceny poziomu zainteresowania inwestorów nabyciem Akcji Oferowanych. Cena Akcji Oferowanych 
dla Inwestorów Detalicznych nie przekroczy Ceny Orientacyjnej. Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych może 
przekroczyć Cenę Orientacyjną. 

Informacja na temat Ceny Akcji Oferowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w ten sam sposób, w jaki został podany 
do publicznej wiadomości niniejszy Prospekt, zgodnie z art. 56 § 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Harmonogram Oferty 

Szczegółowy harmonogram Oferty został przedstawiony poniżej: 

10 października 2007 do  
24 października 2007 

Proces budowania księgi popytu dla Inwestorów Instytucjonalnych 

16 października 2007 Publikacja Ceny Orientacyjnej 

18 października 2007 do  
24 października 2007 

Okres subskrypcji dla Inwestorów Detalicznych 

24 października 2007 Ustalenie Ceny Akcji Oferowanych 

25 października 2007 do  
26 października 2007 

Okres subskrypcji dla Inwestorów Instytucjonalnych 

29 października 2007 Data Przydziału 

 5 listopada 2007 Notowanie Akcji Oferowanych 
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Emitent oraz Akcjonariusz Sprzedający zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu Oferty, w tym okresów przyjmowania 
zapisów. Wszystkie powyższe terminy mogą ulec zmianie. W przypadku dokonania zmiany któregokolwiek z powyższych 
terminów informacja ta zostanie opublikowana w formie aneksu do Prospektu zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. 
Zmiana terminów Oferty nie jest rozumiana jako wycofanie się z Oferty. 

Opis procedury składania zapisów na Akcje Oferowane 

Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na Akcje Globalny Koordynator w porozumieniu z Emitentem sporządzi listę 
Uprawnionych Inwestorów, którzy zostaną zaproszeni do składania zapisów na określoną liczbę akcji.  

Zapisy składane przez Inwestorów Detalicznych będą przyjmowane w punktach obsługi klienta Centralnego Domu Maklerskiego 
Pekao S.A. oraz Biura Maklerskiego Banku BPH S.A. lub w innym miejscu, które zostanie podane do publicznej wiadomości przez 
Globalnego Koordynatora przed zakończeniem okresu zapisów na Akcje w transzy Inwestorów Detalicznych.  

W sprawie uzyskania szczegółowych informacji na temat składania zapisów na akcje, w szczególności: (i) dokumentów 
wymaganych, w przypadku, jeżeli zapis składany jest przez właściwie umocowanego pełnomocnika, prokurenta lub inną osobę 
działającą w imieniu i na rzecz danego inwestora, oraz (ii) możliwości składania zapisów oraz polecenia deponowania w formie 
innej niż pisemna, należy skontaktować się z Punktem Obsługi Klienta domu maklerskiego przyjmującego zapisy na Akcje  
w transzy Inwestorów Detalicznych, w którym inwestor zamierza złożyć zapis. 

Zapisy Inwestorów Instytucjonalnych będą przyjmowane w siedzibie Globalnego Koordynatora (UniCredit CA IB Polska S.A.,  
ul. Emilii Plater 53, Warszawa, Polska). W sprawie uzyskania szczegółowych informacji na temat składania zapisów na akcje,  
w szczególności: (i) dokumentów wymaganych, w przypadku jeżeli zapis składany jest przez właściwie umocowanego pełno-
mocnika, prokurenta lub inną osobę działającą w imieniu i na rzecz danego inwestora, oraz (ii) możliwości składania zapisów oraz 
polecenia deponowania w formie innej niż pisemna, należy skontaktować się z Globalnym Koordynatorem. 

Inwestorzy będą uprawnieni do złożenia zapisów wielokrotnych, pod warunkiem, że łączna liczba Akcji Oferowanych, na które 
został złożony taki zapis przez jednego inwestora, nie będzie większa niż całkowita liczba Akcji Oferowanych. Zapisy na liczbę 
Akcji przekraczającą liczbę Akcji Oferowanych będą uznawane za zapisy na wszystkie Akcje Oferowane. Zapis złożony przez 
inwestora powinien dotyczyć objęcia co najmniej jednej Akcji Oferowanej. 

Zapisy muszą być składane na formularzach zapisów udostępnianych w domach maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje lub 
za pośrednictwem faksu, telefonu lub innego elektronicznego środka przekazu, jeśli dany dom maklerski dopuszcza taką 
możliwość i jest to zgodne z warunkami składania zapisów.  

W przypadku, jeżeli zapis złożony przez Inwestora Instytucjonalnego nie został w pełni opłacony, będzie on ważny w stosunku do 
liczby Akcji Oferowanych odpowiadającej sumie wpłaconej przez tego inwestora. W przypadku natomiast nieopłacenia w pełni 
zapisu złożonego przez Inwestora Detalicznego uznaje się taki zapis za nieważny. 

Uznaje się, że każdy potencjalny inwestor składający zapis na akcje zapoznał się z treścią Prospektu i akceptuje warunki Oferty, 
wyraża zgodę na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż liczba, na którą złożył zapis, a także wyraża zgodę na 
nieprzydzielenie jakiejkolwiek liczby Akcji Oferowanych, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Prospekcie. 

Zapisy na Akcje składane przez Inwestorów Detalicznych oraz Inwestorów Instytucjonalnych będą przyjmowana jedynie od 
inwestorów, którzy w momencie ich składania (przed zakończeniem odpowiednio: okresu przyjmowania zapisów na akcje dla 
Inwestorów Detalicznych lub okresu przyjmowania zapisów na Akcje dla Inwestorów Instytucjonalnych) będą posiadali rachunek 
maklerski, prowadzony przez dowolnie wybrany przez nich podmiot uprawniony do świadczenia tego rodzaju usług na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wnoszenie wpłat za Akcje Oferowane 

Inwestorzy Detaliczni wnoszą opłaty za Akcje Oferowane w momencie składania zapisów. Wpłata za Akcje powinna być równa 
iloczynowi liczby Akcji Oferowanych objętych zapisem i Ceny Orientacyjnej.  

Inwestorzy Instytucjonalni składający zapisy powinni dokonać wpłaty za Akcje Oferowane nie później niż na koniec ustalonego 
okresu składania zapisów na Akcje. W przypadku, jeżeli dany zapis nie został w pełni opłacony, będzie on ważny tylko w odnie-
sieniu do liczby Akcji Oferowanych, które zostały opłacone przez danego inwestora. Części ułamkowe nie będą uwzględniane. 
Wpłaty powinny zostać dokonane na rachunek bankowy wskazany przez instytucję, która przyjmuje zapisy na Akcje Oferowane. 

Przydział Akcji Oferowanych 

Łączną liczbę Akcji Oferowanych przydzieloną Inwestorom Detalicznym i Inwestorom Instytucjonalnym ustali według własnego 
uznania Globalny Koordynator. Minimalna liczba Akcji przydzielonych w ramach Oferty wynosi jedną Akcję, bez względu na fakt, 
w jaki sposób oraz za pośrednictwem którego podmiotu złożono zapis na Akcje (z zastrzeżeniem, że Globalny Koordynator ma 
prawo nie przydzielić jakichkolwiek Akcji Oferowanych niektórym inwestorom biorącym udział w Ofercie). 
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Ostateczna liczba Akcji Oferowanych, które mają być przydzielone Inwestorom Detalicznym i Inwestorom Instytucjonalnym, 
zostanie podana do publicznej wiadomości po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów na akcje w transzy Inwestorów 
Instytucjonalnych, w formie komunikatu prasowego oraz w ten sam sposób, w jaki został opublikowany niniejszy Prospekt.  

Oczekuje się, że przydział Akcji Oferowanych będzie miał miejsce w dniu lub około 29 października („Dzień Przydziału”). W przy-
padku wystąpienia nadsubskrypcji Akcje Oferowane zostaną przydzielone Inwestorom Detalicznym biorącym udział w Ofercie 
zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji w stosunku do każdego złożonego zapisu. Ułamkowe części Akcji (jeśli wystąpią po 
dokonaniu redukcji) będą zaokrąglane w dół do najbliższej pełnej wartości, a pozostałe Oferowane Akcje będą przydzielone tym 
Inwestorom Detalicznym, którzy złożyli zapisy na największą liczbę akcji. 

Inwestorzy Detaliczni biorący udział w Ofercie, którym nie przydzielono Akcji Oferowanych lub których zapis został zredukowany, 
otrzymają zwrot wpłaconych lub nadpłaconych kwot zgodnie z instrukcją złożoną przez każdego Inwestora Detalicznego, zgodnie 
z procedurami danego domu maklerskiego, w którym został złożony zapis na akcje, w terminie 14 dni od Dnia Przydziału lub od 
dnia ogłoszenia wycofania Oferty. W przypadku dokonania zwrotu nadpłaconych kwot inwestorom nie przysługuje zwrot jakich-
kolwiek kosztów poniesionych z tytułu dokonania zapisu na Akcje Oferowane, a także jakichkolwiek opłat poniesionych w związku 
z dokonaniem płatności ani płatność jakichkolwiek odsetek. 

Akcje Oferowane zostaną przydzielone Inwestorom Instytucjonalnym uczestniczącym w Ofercie, pod warunkiem dokonania pełnej 
wpłaty na Akcje Oferowane, na które złożyli oni zapisy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Prospekcie. Akcje zostaną 
przydzielone przede wszystkim Inwestorom Instytucjonalnym, którzy zostali zaproszeni przez Globalnego Koordynatora do ucze-
stniczenia w procesie budowania księgi popytu i zostaną ujęci na liście przydziałów przygotowanej przez Spółkę w oparciu  
o rekomendację i w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem („Lista Przydziałów”). Przydział Akcji Oferowanych konkretnym 
Inwestorom Instytucjonalnym biorącym udział w Ofercie zostanie ustalony przez Globalnego Koordynatora, według jego uznania  
i będzie podlegał akceptacji Spółki. 

Inwestorzy Instytucjonalni biorący udział w Ofercie zostaną powiadomieni o przydzielonych im Akcjach Oferowanych przez 
Globalnego Koordynatora. Inwestorzy Detaliczni biorący udział w Ofercie otrzymają stosowne powiadomienia zgodnie z regula-
minami posiadanych przez nich rachunków maklerskich. 

Wszystkie Akcje Oferowane zostaną przekazane inwestorom w tym samym czasie poprzez dokonanie ich rejestracji na 
rachunkach maklerskich inwestorów za pośrednictwem systemu KDPW. 

Rejestracja i rozliczenie 

Rejestracja Akcji na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów prowadzonych przez domy maklerskie lub banki 
depozytariuszy zostanie dokonana za pośrednictwem KDPW w momencie dopuszczenia Akcji do notowań na GPW w dniu lub 
około 5 listopada 2007. 

Odstąpienie od przeprowadzenia Oferty 

Emitent może odstąpić od przeprowadzenia Oferty lub jej części w każdym momencie przed lub po rozpoczęciu całości lub części 
Oferty, bez podania przyczyny.  

Emitent może także odstąpić od przeprowadzenia całości lub części Oferty w każdym momencie po rozpoczęciu okresu 
subskrypcji dla Inwestorów Detalicznych, w przypadku, jeżeli dalsza realizacja Oferty będzie niepraktyczna lub niewskazana. 
Emitent może odwołać Ofertę m.in. z następujących powodów: (i) zawieszenia lub znacznego ograniczenia obrotu na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie; (ii) nagłej i niekorzystnej znaczącej zmiany w sytuacji gospodarczej i politycznej w Polsce 
lub innych jurysdykcjach, w których Spółka prowadzi działalność lub pogorszenie tej sytuacji globalnie; (iii) znaczącej straty lub 
działania mającego niekorzystny wpływ na działalność Spółki; (iv) niewystarczającego, w ocenie Spółki lub Globalnego 
Koordynatora, oczekiwanego poziomu Akcji w wolnym obrocie (free float) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; (v) 
jakiejkolwiek zmiany lub wystąpienia sytuacji mającej znaczący negatywny wpływ na ogólną działalność, zarządzanie, sytuację 
finansową, kapitały własne lub wyniki operacyjne Spółki lub jej spółek zależnych. W przypadku zaistnienia powyższych 
okoliczności złożone zapisy na Akcje nie będą brane pod uwagę, a wszystkie dokonane wpłaty zostaną zwrócone bez 
jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań i po potrąceniu kosztów przelewu. 

Notowanie Akcji Oferowanych 

Akcje mają formę zdematerializowaną, tj. funkcjonują jako elektroniczne zapisy księgowe i będą zarejestrowane przez KDPW. 
Emitent złoży wniosek o dopuszczenie wszystkich Akcji Spółki, w tym Nowych Akcji do obrotu na rynku podstawowym w systemie 
notowań ciągłych. Rozpoczęcie obrotu Akcjami planowane jest w dniu lub około 5 listopada 2007 r. 
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Oferujący 

Spółka wybrała UniCredit CA IB Polska S.A. w celu działania jako podmiot oferujący w odniesieniu do Akcji Oferowanych  
w ramach Oferty oraz w zakresie dopuszczenia Akcji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościo-
wych w Warszawie. 

Umowy Ograniczenia Zbywalności Akcji 

Emitent i Znaczni Akcjonariusze ustalili, że bez uprzedniej pisemnej zgody Globalnego Koordynatora, z pewnymi wyjątkami,  
w okresie 180 dniu od Daty Przydziału („Okres Ograniczenia Zbywalności Akcji”) nie będą emitować, oferować, sprzedawać, 
zawierać umów sprzedaży, zastawiać ani w żaden inny sposób przenosić, zbywać lub przedstawiać propozycji sprzedaży 
zarówno Akcji, jak i innych kapitałowych papierów wartościowych lub papierów wartościowych powiązanych z kapitałem 
zakładowym Emitenta, a ponadto Emitent ustalił z Menedżerami, że spowoduje on, aby żaden z beneficjentów Programu Akcji 
Pracowniczych (zgodnie z definicją zawartą poniżej) otrzymujący opcje, akcje lub inne papiery wartościowe Emitenta w związku  
z przynależnością do Programu Akcji Pracowniczych nie będzie oferował, sprzedawał, zawierał umów sprzedaży ani w inny 
sposób przenosił lub zbywał takich opcji, akcji lub innych papierów wartościowych w Okresie Ograniczenia Zbywalności Akcji, 
jednak przy założeniu, że (i) Emitent może, w związku z prowadzonym przez niego Programem Akcji Pracowniczych, emitować 
opcje lub inne papiery wartościowe lub kontrakty, których wartość powiązana jest z wartością akcji Emitenta; oraz (ii) członkowie 
zarządu Spółki mogą wykonywać opcje przyznane im w ramach Programu Akcji Pracowniczych, niemniej jednak akcje Emitenta 
nabyte w taki sposób nie mogą być oferowane, sprzedawane, przedmiotem umów sprzedaży, zastawiane ani w inny sposób 
przenoszone lub zbywane w Okresie Ograniczenia Zbywalności Akcji przez takie osoby lub w ich imieniu. 

Koszty Oferty 

Z uwagi na fakt, iż ani Cena Akcji Oferowanych, ani liczba wyemitowanych Akcji Oferowanych nie są na chwilę obecną znane, nie 
można oszacować wpływów brutto z Oferty. Wstępnie szacuje się, że koszty związane z Ofertą wyniosą ok. 7,5%. 

Emitent poda do publicznej wiadomości informacje na temat sprzedaży Nowych Akcji, jak również całkowite koszty Oferty  
w formie Raportu Bieżącego niezwłocznie po zakończeniu Oferty, zgodnie z art. 56 Ustawy o Ofercie Publicznej.  

Podmioty, które są zobowiązane do działania jako pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym 

Żaden podmiot nie jest zobowiązany do podejmowania jakichkolwiek działań na rynku wtórnym w celu zapewnienia płynności 
Akcji Emitenta poprzez składanie ofert kupna i sprzedaży. 

Stabilizacja 

W związku z Ofertą Globalny Koordynator (lub jakakolwiek osoba działająca w jego imieniu) może nabywać Akcje na GPW celem 
podejmowania działań wspierających cenę rynkową Akcji na GPW na poziomie wyższym niż ten, który mógłby utrzymywać się  
w ograniczonym zakresie. Nabywanie Akcji będzie przeprowadzane zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Komisji 
Europejskiej (KE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. 
Globalny Koordynator nie będzie zobowiązany do podejmowania tego rodzaju działań (lub jakakolwiek osoba działająca w imieniu 
Globalnego Koordynatora). Działania stabilizacyjne, jeśli zostaną podjęte, mogą zostać zakończone w każdym momencie, jednak 
nie później niż w terminie 30 dni od Dnia Notowania. 
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PLASOWANIE I SUBEMISJA 

Emitent i Akcjonariusz Sprzedający planują zawrzeć z Menedżerami, przed Datą Ustalenia Ceny, tj. przed 24 października 2007 r. 
umowę subemisyjną („Umowa Subemisji”) dotyczącą Oferty, na mocy której Bank Austria Creditanstalt AG oraz ING Bank N.V., 
Oddział w Londynie, będą zobowiązani do podjęcia wszelkich starań, aby zachęcić subskrybentów do złożenia zapisów,  
a w przypadku niepowodzenia, do dokonania zapisów we własnym imieniu oraz zapłaty za Akcje Podstawowe po Cenie Akcji 
Oferowanych.  

UniCredit CA IB Polska S.A., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Polska, będzie pełnić funkcję Oferującego Akcje w Polsce dla 
celów Oferty oraz dopuszczenia do obrotu na rynku podstawowym GPW. 

W związku z Ofertą Emitent i Akcjonariusz Sprzedający ustalili warunki wynagrodzenia w wysokości do 5,0% (włączając w to 
premię uznaniową) wpływów brutto z emisji i sprzedaży Akcji Oferowanych, proporcjonalnie do liczby Nowych Akcji i Akcji 
Sprzedawanych w ramach Oferty. Ponadto Emitent i Akcjonariusz Sprzedający ustalili, że zwolnią Menedżerów z odpowie-
dzialności w ustalonym zakresie oraz zwrócą Menedżerom niektóre poniesione przez nich wydatki w związku z prowadzeniem 
Oferty. W określonych okolicznościach Menedżerowie mogą zostać zwolnieni z wykonania niektórych obowiązków, o których 
mowa w Umowie Subemisji, przed Datą Notowania. Takie okoliczności obejmują niespełnienie niektórych warunków zawiesza-
jących lub wystąpienie niektórych wydarzeń wskutek działania siły wyższej. Patrz „Warunki Oferty – Odstąpienie od przeprowa-
dzenia Oferty Publicznej”. 

Ponadto ITR Dori B.V. przyznała Menedżerom opcję, wykonalną w terminie do 30 dni od Daty Przydziału, na zakup dodatkowych 
do 9.000.000 Akcji, stanowiących maksymalnie 15% Akcji Podstawowych oferowanych w ramach Oferty, wyłącznie w celu 
pokrycia dodatkowego przydziału, jaki zaistnieje, jeśli w ogóle, w związku z Ofertą oraz krótkich pozycji wynikających z transakcji 
stabilizacyjnych. Patrz „Warunki Oferty – Stabilizacja”. 

Zgodnie z Umową Subemisji Emisji, Spółka i Znaczni Akcjonariusze wyrazili zgodę na ograniczenie zbywalności Akcji. Patrz 
„Warunki Oferty – Umowy ograniczenia zbywalności akcji”. 

Inne relacje 

Menedżerowie i ich podmioty powiązane podejmują oraz w przyszłości mogą podejmować działalność w zakresie bankowości 
inwestycyjnej oraz inne transakcje handlowe w ramach zwykłej działalności prowadzonej ze Spółką i Akcjonariuszem Sprze-
dającym oraz jego podmiotami powiązanymi. Menedżerowie i ich podmioty powiązane otrzymywali oraz w przyszłości mogą 
otrzymywać zwyczajowe wynagrodzenia i prowizje z tytułu realizowanych transakcji i usług. 
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OGRANICZENIA W ZBYWANIU AKCJI 

Informacje ogólne 

W żadnej innej jurysdykcji, oprócz Rzeczypospolitej Polskiej, nie zostały ani nie zostaną podjęte żadne działania mające na celu 
uzyskanie pozwolenia na przeprowadzenie oferty publicznej Akcji, ani też na posiadanie, rozpowszechnianie lub dystrybucję 
niniejszego Prospektu ani jakichkolwiek innych materiałów dotyczących nas, Akcjonariusza Sprzedającego lub Akcji w dowolnej 
jurysdykcji, w której wymagane jest podjęcie w tym celu określonych działań. Tym samym Akcje nie mogą być oferowane ani 
sprzedawane w sposób bezpośredni lub pośredni, ani też niniejszy Prospekt lub inne materiały ofertowe lub ogłoszenia związane 
z Akcjami nie mogą być dystrybuowane ani publikowane w jakiejkolwiek formie ani w jakimkolwiek kraju lub jurysdykcji  
z wyjątkiem okoliczności, w których jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami lub regulacjami danego kraju 
lub jurysdykcji. 

Stany Zjednoczone 

Akcje nie zostały zarejestrowane ani nie będą podlegać rejestracji w rozumieniu Amerykańskiej Ustawy o Papierach Warto-
ściowych ani przez żaden urząd regulacyjny ds. papierów wartościowych dowolnego stanu lub innej jurysdykcji w Stanach 
Zjednoczonych, ani też nie mogą być oferowane, sprzedawane, stanowić przedmiot zastawu lub w inny sposób przenoszone na 
obszarze Stanów Zjednoczonych z wyjątkiem, gdy ma to miejsce w ramach wyjątku lub transakcji zwolnionej z wymogu rejestracji 
w rozumieniu Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych oraz zgodnie z obowiązującym prawem papierów wartościowych 
w danym stanie. Tym samym każdy z Menedżerów wyraził zgodę i potwierdził, że nie będzie oferować ani sprzedawać Akcji  
w ramach niniejszej Oferty na obszarze Stanów Zjednoczonych, chyba że na rzecz kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych 
w trybie Reguły 144A do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Przenoszenie Akcji będzie ograniczone, a ponadto 
będzie się zakładać, że każdy z nabywców złożył potwierdzenia, oświadczenia oraz zobowiązania, o których mowa w części 
„Ograniczenia w zbywaniu Akcji – Stany Zjednoczone”. 

Ponadto złożenie oferty lub sprzedaż Akcji na obszarze Stanów Zjednoczonych przez maklera (bez względu na fakt, czy 
uczestniczy on w Ofercie) w okresie do 40 dni od rozpoczęcia Oferty, może stanowić naruszenie wymogu rejestracji w trybie 
Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych, jeżeli taka oferta lub sprzedaż zostanie przeprowadzona w sposób niezgodny 
z postanowieniami Reguły 144A. 

Ze względu na niżej opisane ograniczenia, przed złożeniem jakiejkolwiek oferty, odsprzedażą, oddaniem w zastaw lub przenie-
sieniem Akcji, potencjalni inwestorzy powinni skonsultować się ze swoim doradcą prawnym. 

Akcje nie zostały zarejestrowane ani nie będą podlegać rejestracji w rozumieniu Amerykańskiej Ustawy o Papierach 
Wartościowych ani żadnej innej ustawy o papierach wartościowych dowolnego stanu, ani też nie mogą być oferowane lub 
sprzedawane na obszarze Stanów Zjednoczonych, chyba że ma to miejsce w ramach wyjątku lub transakcji zwolnionej z wymogu 
rejestracji w rozumieniu Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych oraz zgodnie z obowiązującym prawem papierów 
wartościowych w danym stanie. Tym samym Akcje w ramach niniejszej Oferty są oferowane i sprzedawane: 

(i) w Stanach Zjednoczonych wyłącznie na rzecz „kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych” według definicji zawartej  
w Regule 144A do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych („Reguła 144A”); oraz 

(ii) poza obszarem Stanów Zjednoczonych w trybie Regulacji S do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. 

Zakłada się, że każdy nabywca Akcji na obszarze Stanów Zjednoczonych w trybie Reguły 144A oraz każdy kolejny nabywca tych 
Akcji oświadczył i potwierdził, co następuje (terminy tu użyte zostały zdefiniowane w Regule 144A lub Regulacji S i występują  
w niniejszym dokumencie w rozumieniu definicji tamże zawartych): 

(i) Jesteś (A) kwalifikowanym nabywcą instytucjonalnym, (B) świadomy, oraz każdy beneficjent takich Akcji został poinformo-
wany o sprzedaży Akcji w trybie Reguły 144A oraz (C) nabywając takie Akcje na Twój własny rachunek lub na rachunek 
kwalifikowanego nabywcy instytucjonalnego, zależnie od przypadku; 

(ii) Jesteś świadomy, że Akcje nie zostały zarejestrowane ani nie będą podlegać rejestracji w rozumieniu Amerykańskiej 
Ustawy o Papierach Wartościowych, a ponadto, że nie mogą być ponownie oferowane, odsprzedawane, oddawane  
w zastaw lub w jakikolwiek inny sposób przenoszone z wyjątkiem (A)(i) na rzecz osoby, która w Twoim słusznym 
przekonaniu jest kwalifikowanym nabywcą instytucjonalnym w ramach transakcji spełniającej wymogi Reguły 144A, (ii)  
w ramach transakcji zagranicznej spełniającej wymogi Reguły 903 lub Reguły 904 Regulacji S bądź też (iii) na podstawie 
zwolnienia z rejestracji w rozumieniu Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych w trybie Reguły 144, o ile ma to 
zastosowanie, oraz (B) na mocy wszystkich krajowych lub stanowych przepisów prawa papierów wartościowych w Stanach 
Zjednoczonych; 

(iii) Uznajesz fakt, że Akcje są „papierami wartościowymi o ograniczonej zbywalności” w rozumieniu Reguły 144(a)(3) do 
Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych oraz że nie składa się żadnych zapewnień co do możliwości uzyskania 
zwolnienia w trybie Reguły 144 odnośnie odsprzedaży Akcji. 
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(iv) Akceptujesz fakt, że bez względu na jakiekolwiek stwierdzenia sprzeczne z powyższym, tak długo jak Akcje będą 
pozostawać „papierami wartościowymi o ograniczonej zbywalności” nie mogą one być deponowane w dowolnym systemie 
depozytowym utworzonym i prowadzonym przez bank depozytowy. 

Uznawać się będzie, że nabywcy spoza Stanów Zjednoczonych złożyli następujące oświadczenia i gwarancje: 

(i)  nabywca: (a) jest, a także osoba, na której rachunek nabywa Akcje, jeśli taka sytuacja zaistnieje, spoza Stanów 
Zjednoczonych, (b) nie jest podmiotem powiązanym ze Spółką ani osobą działającą w imieniu podmiotu powiązanego ze 
Spółką oraz (c) nie prowadzi działalności związanej z nabywaniem i sprzedawaniem papierów wartościowych lub, jeżeli 
prowadzi taką działalność, nie nabył Akcji przy pierwszym przydziale Akcji; 

(ii) nabywca jest świadomy, że Akcje nie zostały zarejestrowane ani nie będą podlegać rejestracji w rozumieniu Amerykańskiej 
Ustawy o Papierach Wartościowych, a ponadto, że są oferowane poza Stanami Zjednoczonymi zgodnie z Regulacją S; oraz 

(iii) w momencie sprzedaży Akcji w trybie Regulacji S, nabywca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, lub dokonanie 
nabycia Akcji zostanie uznane za złożenie oświadczenia, że jest on świadomy ograniczeń związanych z ofertą i sprzedażą 
Akcji w trybie Regulacji S opisanej w niniejszym Dokumencie Ofertowym.  

Oferta, sprzedaż, zastaw lub przeniesienie Akcji w sposób nieuwzględniający powyższych ograniczeń nie zostanie uznane przez 
Spółkę ani Akcjonariusza Sprzedającego.  

Europejski Obszar Gospodarczy 

W odniesieniu do każdego państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które wdrożyło Dyrektywę 
Prospektową, (zwanego dalej „Danym Państwem Członkowskim”), nie ma możliwości przeprowadzenia w Danym Państwie 
Członkowskim oferty publicznej Akcji będących przedmiotem Oferty Międzynarodowej, innej niż oferta przewidziana w niniejszym 
Prospekcie w Danym Państwie Członkowskim, po zatwierdzeniu takiego Prospektu przez właściwy urząd w Danym Państwie 
Członkowskim oraz jego publikacji i dopuszczeniu zgodnie z Dyrektywą Prospektową wdrożoną w Danym Państwie Członko-
wskim. Bez względu na powyższe, istnieje możliwość przeprowadzenia w dowolnym czasie w Danym Państwie Członkowskim 
oferty publicznej dowolnych Akcji, o ile zastosowanie mają zwolnienia, o których mowa w Dyrektywie Prospektowej, w przypadku, 
gdy zostały one wdrożone w Danym Państwie Członkowskim: 

• na rzecz osób prawnych upoważnionych lub przeznaczonych do działania na rynkach finansowych lub, w razie braku 
takiego upoważnienia lub przeznaczenia, których celem jest wyłącznie inwestowanie w papiery wartościowe; 

• na rzecz dowolnej osoby prawnej spełniającej co najmniej dwa z następujących warunków: (i) średnie zatrudnienie  
w ostatnim roku obrotowym na poziomie przynajmniej 250 pracowników; (ii) łączna suma bilansowa w wysokości powyżej 
43.000.000 EUR oraz (iii) roczny obrót netto w wysokości powyżej 50.000.000 EUR, według danych z ostatniego rocznego 
lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego; 

• przez Menedżerów adresowanej do nie więcej niż 100 osób fizycznych lub prawnych (innych niż inwestorzy kwalifikowani 
według definicji zawartej w Dyrektywie Prospektowej) pod warunkiem wcześniejszego uzyskania zgody Menedżerów na 
przeprowadzenie takiej oferty; lub 

• w dowolnych innych okolicznościach wymienionych w artykule 3(2) Dyrektywy Prospektowej, 

pod warunkiem, że taka oferta Akcji nie wiąże się z wymogiem publikacji prospektu przez Spółkę lub któregokolwiek  
z Menedżerów zgodnie z artykułem 3 Dyrektywy Prospektowej. 

Dla celów niniejszej regulacji wyrażenie „oferta publiczna” w odniesieniu do Akcji w Danym Państwie Członkowskim oznacza 
przekazanie w dowolnej formie i przy pomocy dowolnych środków wystarczających informacji na temat warunków oferty oraz 
oferowanych Akcji, tak aby umożliwić inwestorowi podjęcie decyzji w sprawie nabycia lub dokonania zapisu na Akcje, co może 
przybierać różne formy w poszczególnych Państwach Członkowskich w zależności od środków wdrażających Dyrektywę 
Prospektową, natomiast wyrażenie „Dyrektywa Prospektowa” oznacza dyrektywę 2003/71/WE i obejmuje wszelkie mające 
zastosowanie środki wdrażające daną dyrektywę w Danym Państwie Członkowskim. 

Wielka Brytania 

Każdy z Menedżerów oświadczył, zagwarantował i potwierdził, że (i) nie przeprowadzał ani nie będzie przeprowadzać oferty 
publicznej Akcji na obszarze Wielkiej Brytanii przed opublikowaniem prospektu dotyczącego Akcji oraz zatwierdzeniem Oferty 
przez brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego („UNF”) lub, o ile ma zastosowanie, przed uzyskaniem zatwierdzenia w innym 
Państwie Członkowskim i poinformowaniem o tym fakcie UNF, przy czym wszystkie te działania będą podejmowane zgodnie  
z postanowieniami Dyrektywy Prospektowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy Akcje mogą zostać zaoferowane osobom spełniającym 
wymogi definicji „inwestora kwalifikowanego” zawartej w paragrafie 86(1) Ustawy z 2000 roku o Usługach i Rynkach Finansowych 
(„UURF”) lub w innych okolicznościach, w których nie jest wymagana publikacja prospektu zgodnie z paragrafem 85(1) UURF; (ii) 
jedynie przekazał lub zlecił przekazanie lub też jedynie przekaże lub zleci przekazanie zaproszenia lub propozycji zaangażowania 
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się w działalność inwestycyjną (w rozumieniu paragrafu 21 UURF), jakie otrzymał w związku z emisją lub sprzedażą dowolnych 
Akcji w okolicznościach, w których paragraf 21(1) UURF nie ma zastosowania do Spółki; oraz że (iii) przestrzegał i będzie 
przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów UURF w zakresie wszystkich podejmowanych przez niego działań w związku 
z Akcjami na obszarze Wielkiej Brytanii lub w jakikolwiek inny sposób powiązany z tym obszarem. 

Australia 

Niniejszy Prospekt nie został ani nie zostanie złożony w australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji ani też 
australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a ponadto nie stanowi dokumentu ujawniającego w rozumieniu przepisów prawa 
australijskiego. Niniejszy Prospekt (bez względu na fakt, czy w wersji wstępnej czy ostatecznej) nie może być wydawany ani 
dystrybuowany na obszarze Australii, a ponadto niedozwolone jest składanie ofert lub zaproszeń w związku z emisją, sprzedażą 
lub nabyciem Akcji w Australii (w tym ofert lub zaproszeń skierowanych do osób z Australii); niedozwolone jest również 
sprzedawanie Akcji na obszarze Australii, chyba że oferta lub zaproszenie nie wymagają ujawnienia inwestorom informacji, 
zgodnie z częścią 6D.2 lub rozdział 2 części 7.9 ustawy o Spółkach z 2001 roku (Cth.). W świetle przepisów Australijskiej Ustawy 
o Spółkach zastosowanie mogą mieć również ograniczenia w zakresie odsprzedaży Akcji w Australii; wskazane jest również 
zasięgnięcie w takiej sytuacji fachowej porady. 

Japonia 

Akcje nie zostały zarejestrowane ani nie będą podlegać rejestracji w rozumieniu japońskiego prawa papierów wartościowych  
i dewiz, ze zmianami („PPWD”), a ponadto, każdy z Menedżerów oświadczył, że nie oferował ani nie sprzedawał, a także, że nie 
będzie oferować ani sprzedawać Akcji, w sposób bezpośredni lub pośredni, na obszarze Japonii na rachunek lub na rzecz 
Podmiotów Japońskich, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to zgodne z PPWD oraz innymi obowiązującymi przepisami i regulacjami 
ogłoszonymi przez właściwe organy rządowe oraz regulacyjne w Japonii, obowiązującymi w danym czasie. Dla celów niniejszego 
paragrafu, „Podmiot Japoński” oznacza dowolną osobę będącą rezydentem Japonii, w tym osobę prawną lub inny podmiot 
utworzony na mocy przepisów prawa japońskiego. 

Kanada 

Niniejszy dokument nie jest i w żadnej sytuacji nie może być postrzegany jako prospekt, ogłoszenie lub oferta publiczna papierów 
wartościowych w nim opisanych na obszarze Kanady. Żadna komisja papierów wartościowych ani inny podobny urząd  
w Kanadzie nie dokonywał analizy niniejszego dokumentu ani papierów wartościowych w nim przedstawionych, a złożenie innego 
oświadczenia stanowi przestępstwo. 

Oświadczenia i zobowiązania Nabywców 

Oferta jest przeprowadzana w Kanadzie wyłącznie w prowincji Kolumbii Brytyjskiej, Ontario i Quebecu („Jurysdykcje Kanadyjskie”) 
w formie prywatnej emisji Akcji („private placement”). Oferta w Jurysdykcjach Kanadyjskich jest przeprowadzana na zasadach 
zawartych w niniejszym Dokumencie Ofertowym za pośrednictwem Menedżerów wymienionych w Prospekcie oraz agentów 
sprzedaży dopuszczonych na mocy obowiązujących przepisów prawa do prowadzenia dystrybucji takich papierów wartościowych 
na obszarze Kanady. Zakłada się, że każdy inwestor kanadyjski nabywający Akcje złożył oświadczenie względem Spółki, 
Akcjonariusza Sprzedającego oraz Menedżerów, że (1) oferta oraz sprzedaż zostały przeprowadzone wyłącznie na podstawie 
niniejszego Prospektu, a nie za pośrednictwem reklamy Akcji w dowolnych mediach drukowanych o zasięgu ogólnokrajowym, 
płatnych, ukazujących się regularnie, w radiu, telewizji lub za pośrednictwem telekomunikacji, w tym w formie elektronicznej, lub 
dowolnej innej formie publikowania reklam w Kanadzie; (2) dany inwestor zapoznał się z warunkami opisanymi poniżej w części 
„Ograniczenia w odsprzedaży w Kanadzie”; (3) o ile jest to wymagane przepisami prawa, dany inwestor nabywa lub zakłada się, 
że nabywa on Akcje bezpośrednio na własny rachunek zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Jurysdykcji Kanadyjskiej, 
w której inwestor ma swoje miejsce zamieszkania, a nie jako agent lub powiernik; oraz że (4) dany inwestor lub inwestor 
ostateczny, w imieniu którego dany inwestor działa jako agent, jest upoważniony na mocy obowiązujących w Kanadzie przepisów 
prawa papierów wartościowych do nabywania Akcji bez zapoznania się z treścią prospektu w rozumieniu wspomnianych wyżej 
przepisów prawa oraz bez uszczerbku dla ogólności powyższego przepisu: (i) w przypadku inwestora zamieszkałego w prowincji 
lub na obszarze innym niż Ontario, bez wymogu rejestracji Menedżerów; (ii) w przypadku inwestora zamieszkałego w Kolumbii 
Brytyjskiej lub Quebecu, taki inwestor określany jest mianem „inwestora akredytowanego” w rozumieniu paragrafu 1.1 Regulacji 
Krajowej (National Instrument) 45-106 w odniesieniu do Prospektów i Zwolnień z Rejestracji („NI 45-106”); (iii) w przypadku 
inwestora zamieszkałego w Ontario, dany inwestor lub inwestor ostateczny, w imieniu którego dany inwestor działa jako agent (1) 
jest „inwestorem akredytowanym” innym niż osoba fizyczna, o której mowa w definicji zawartej w NI 45-106 oraz osobą, na rzecz 
której Akcje może sprzedać makler zarejestrowany jako makler międzynarodowy w rozumieniu paragrafu 98 Rozporządzenia nr 
1015 do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (Ontario) („UPWO”) lub (2) jest „inwestorem akredytowanym”, w tym 
osobą prawną w rozumieniu definicji zawartej w NI 45-106, która nabywa Akcje od należycie zarejestrowanego maklera  
w rozumieniu paragrafu 204 Rozporządzenia 1015 do UPWO; oraz (3) dany inwestor, w przypadku, gdy nie jest osobą fizyczną 
lub funduszem inwestycyjnym, działał już wcześniej i nie został utworzony wyłącznie lub przede wszystkim w celu nabycia Akcji na 
mocy zwolnienia od obowiązujących w Jurysdykcji Kanadyjskiej wymogów dotyczących prospektów. 
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Zakłada się, że każdy rezydent Ontario nabywający Akcje złożył oświadczenie względem Spółki oraz Menedżerów, że dany 
inwestor: (a) został poinformowany przez Spółkę o tym, że (i) Spółka ma obowiązek przekazania informacji („danych osobowych”) 
na temat inwestora zgodnie z Aneksem I do Formularza 45-106F1, o którym mowa w NI 45-106 (w tym jego imienia i nazwiska, 
adresu, numeru telefonu oraz liczby i wartości nabytych Akcji), a wymóg złożenia przez Spółkę Formularza 45-106F1 obowiązuje 
na mocy 45-106; (ii) takie dane osobowe zostaną przekazane Komisji Papierów Wartościowych w Ontario („KPWO”) zgodnie z NI 
45-106; (iii) takie dane osobowe są gromadzone pośrednio przez KPWO na podstawie uprawnień nadanych jej na mocy 
ustawodawstwa dotyczącego papierów wartościowych prowincji Ontario; (iv) takie dane osobowe gromadzone są w celu zarzą-
dzania i wykonywania ustawodawstwa dotyczącego papierów wartościowych prowincji Ontario; oraz (v) urzędnikiem w Ontario, 
upoważnionym do wyjaśniania kwestii związanych z gromadzeniem danych osobowych pośrednio przez KPWO jest Asystent 
Administracyjny Dyrektora ds. Finansów Korporacyjnych w KPWO, urzędujący pod adresem: Suite 1903, Box 5520 Queen Street 
West, Toronto, Ontario M5H 3S8, nr telefonu: (416) 593-8086; oraz (b) wyraził zgodę na pośrednie przekazanie KPWO swoich 
danych osobowych. Ponadto, inwestor akceptuje fakt, że jego imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz inne określone 
informacje, takie jak: liczba nabytych przez niego Akcji oraz łączna cena kupna dla nabywcy, mogą zostać ujawnione innemu 
kanadyjskiemu urzędowi regulacyjnemu ds. papierów wartościowych oraz mogą zostać podane do wiadomości publicznej zgodnie 
z wymogami obowiązującego prawa. Każdy rezydent Kolumbii Brytyjskiej oraz Quebecu nabywający Akcje niniejszym oświadcza 
wobec Spółki i Menedżerów, że jego imię i nazwisko oraz inne określone informacje, w tym łączna liczba nabytych przez niego 
Akcji oraz łączna cena kupna dla inwestora, mogą zostać ujawnione kanadyjskiemu urzędowi regulacyjnemu ds. papierów 
wartościowych oraz mogą zostać podane do wiadomości publicznej zgodnie z wymogami obowiązującego w Kanadzie prawa 
papierów wartościowych. Nabywając Akcje, każdy inwestor kanadyjski wyraża zgodę na ujawnienie takich informacji. 

Zobowiązanie Menedżerów 

Każdy z Menedżerów oświadczył i potwierdził, że Akcje będą oferowane lub sprzedawane, w sposób bezpośredni lub pośredni, 
wyłącznie w Kanadzie i tylko w Jurysdykcjach Kanadyjskich, a ponadto zgodnie z obowiązującymi w Kanadzie przepisami prawa 
papierów wartościowych, oraz że Akcje będą sprzedawane (i) za pośrednictwem należycie zarejestrowanego maklera papierów 
wartościowych lub na mocy obowiązującego zwolnienia z wymogu przeprowadzania transakcji przez zarejestrowanego maklera 
papierów wartościowych, w świetle obowiązującego w Kanadzie prawa papierów wartościowych oraz (ii) na mocy zwolnienia  
z wymogu sporządzania prospektu w świetle danych przepisów prawa. 

Język dokumentu 

Każdy nabywca Akcji w Kanadzie otrzymujący potwierdzenie nabycia niniejszym potwierdza, że wyraźnym życzeniem nabywcy 
jest, aby wszystkie dokumenty potwierdzające lub w jakikolwiek sposób związane ze sprzedażą takich Akcji były sporządzone 
wyłącznie w języku angielskim. 

Ograniczenia dotyczące odsprzedaży akcji w Kanadzie 

Dystrybucja Akcji w obrębie Jurysdykcji Kanadyjskich odbywa się na zasadzie emisji prywatnej („private placement”). Tym samym 
dowolna odsprzedaż Akcji winna mieć miejsce (i) za pośrednictwem należycie zarejestrowanego maklera lub na mocy obowiązu-
jącego zwolnienia z wymogu przeprowadzania transakcji przez zarejestrowanego maklera w świetle obowiązującego w danej 
prowincji prawa papierów wartościowych oraz (ii) na mocy zwolnienia z wymogu publikacji prospektu w świetle danych przepisów 
prawa. Zależnie od okoliczności, powyższe ograniczenia w zakresie odsprzedaży mogą nie mieć zastosowania do odsprzedaży 
dokonywanej poza obszarem Kanady. Nabywcom Akcji doradza się zasięgnięcie porady prawnej przed dokonaniem odsprzedaży 
Akcji. 

Spółka nie jest i może nigdy nie być „emitentem raportującym” według definicji zawartej w obowiązujących w Kanadzie przepisach 
prawa papierów wartościowych, w dowolnej prowincji lub obszarze Kanady, a ponadto żadne papiery wartościowe Spółki, w tym 
Akcje, nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i nie prowadzi się obrotu akcjami na tym rynku. Ponadto, obrót ten 
może nie być prowadzony w przyszłości. W żadnym przypadku Spółka nie będzie zobowiązana do złożenia w jakimkolwiek 
kanadyjskim urzędzie regulacyjnym ds. papierów wartościowych prospektu lub innego podobnego dokumentu, uprawniającego do 
publicznej odsprzedaży Akcji w dowolnej prowincji lub obszarze Kanady. Inwestorów kanadyjskich informuje się, że Spółka 
aktualnie nie planuje składać w jakimkolwiek kanadyjskim urzędzie regulacyjnym ds. papierów wartościowych prospektu ani 
żadnego podobnego dokumentu, uprawniającego do publicznej odsprzedaży Akcji w dowolnej prowincji lub obszarze Kanady. 

Prawo do wytoczenia powództwa o odszkodowanie lub unieważnienie transakcji (Ontario) 

Na mocy przepisów prawa papierów wartościowych prowincji Ontario, podmiotom inwestującym w Akcje na podstawie niniejszego 
Prospektu przysługują środki prawne, dzięki którym mogą oni dochodzić odszkodowania lub unieważnienia transakcji, lub też 
skorzystać z obu tych opcji, oprócz innych praw przysługujących im na mocy prawa, w przypadku gdyby niniejszy Prospekt lub 
jakakolwiek jego nowelizacja zawierały „Nieprawdziwe Oświadczenie”. W każdym przypadku użycia, „Nieprawdziwe Oświad-
czenie” oznacza nieprawdziwe stwierdzenie istotnego faktu lub też pominięcie istotnego faktu, którego złożenie jest wymagane, 
lub gdy wymagane jest złożenie stwierdzenia, które nie będzie mylące w świetle okoliczności, w jakich zostało złożone. Wyżej 
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wymienione środki prawne lub powiadomienie o zamiarze skorzystania z nich winny zostać wykonane lub doręczone,  
w zależności od sytuacji, przez nabywcę, w terminach określonych w obowiązujących przepisach prawa papierów wartościowych. 

Paragraf 130.1 UPWO stanowi, że każdy nabywca papierów wartościowych na podstawie memorandum ofertowego (jak np. 
niniejszy Prospekt) dysponuje ustawowym prawem do wytoczenia przeciwko emitentowi powództwa o odszkodowanie lub 
unieważnienie transakcji, na wypadek gdyby memorandum zawierało Nieprawdziwe Oświadczenie. Nabywca kupujący papiery 
wartościowe na podstawie memorandum ofertowego w okresie dystrybucji dysponuje, bez względu na fakt, czy faktycznie 
kierował się Nieprawdziwym Oświadczeniem, prawem wytoczenia przeciwko emitentowi powództwa o odszkodowanie lub,  
w przypadku, gdy nadal pozostaje właścicielem papierów wartościowych, o unieważnienie transakcji, przy założeniu, że: 

(a) w przypadku, gdy nabywca dochodzi prawa do unieważnienia transakcji, traci prawo do żądania odszkodowania od 
emitenta; 

(b) emitent nie będzie ponosić odpowiedzialności, jeżeli udowodni, że nabywca zakupił papiery wartościowe, mając świado-
mość Nieprawdziwego Oświadczenia; 

(c) emitent nie będzie ponosić odpowiedzialności za całość lub część szkód, w przypadku gdy dowiódł, że Nieprawdziwe 
Oświadczenie, na którym polegał nabywca, nie przyczyniło się do spadku wartości papierów wartościowych; oraz 

(d) w żadnym wypadku kwota do odzyskania nie może przekraczać ceny, według której oferowane były papiery wartościowe. 

Z zastrzeżeniem poniższego paragrafu, wszyscy lub emitent lub posiadacz, sprzedający papiery wartościowe ponoszą odpowie-
dzialność solidarną, a każda osoba lub spółka, która staje się zobowiązana do dokonania płatności z tytułu złożenia Nieprawdzi-
wego Oświadczenia, może odzyskać część płatności od osoby lub spółki, która, w przypadku, gdyby została pozwana oddzielnie, 
byłaby zobowiązana do dokonania takiej samej płatności, chyba że sąd uznałby, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności danej 
sprawy, że zezwolenie na dokonanie zwrotu takiej płatności nie byłoby sprawiedliwe ani słuszne. 

Bez względu na postanowienia powyższego paragrafu, emitent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy nie otrzymuje żad-
nych wpływów z dystrybucji papierów wartościowych, a Nieprawdziwe Oświadczenie nie opierało się na informacjach podanych 
przez emitenta, chyba że Nieprawdziwe Oświadczenie (a) opierało się na informacji, która już wcześniej została podana przez 
emitenta do wiadomości publicznej, (b) stanowiło Nieprawdziwe Oświadczenie w momencie jego wcześniejszego publicznego 
ujawnienia oraz (c) nie zostało w późniejszym terminie publicznie sprostowane ani zastąpione nowym oświadczeniem przez 
emitenta przed zakończeniem przydziału papierów wartościowych. 

Paragraf 138 UPWO stanowi, że postępowanie w celu wyegzekwowania tych praw może zostać wszczęte nie później niż: 

(a) w przypadku powództwa o unieważnienie transakcji, 180 dni od daty zawarcia transakcji stanowiącej podstawę powództwa; 
lub 

(b) w przypadku powództwa o odszkodowanie, w terminie bliższym z następujących dat: 

(i) 180 dni od daty powzięcia przez nabywcę informacji o faktach stanowiących podstawę powództwa; lub 

(ii) trzy lata od daty zawarcia transakcji stanowiącej podstawę powództwa. 

Prawa, o których mowa w paragrafie 130.1 UPWO, nie mają zastosowania do memorandum ofertowego (jak np. niniejszy 
Prospekt) przekazanego potencjalnemu nabywcy w związku z dystrybucją prowadzoną na podstawie zwolnienia z wymogu 
publikacji prospektu w rozumieniu paragrafu 2.3 w NI 45-106 („zwolnienie inwestora akredytowanego”), w przypadku gdy 
potencjalny nabywca jest: 

(a) kanadyjską instytucją finansową (według definicji zawartej w NI 45-106) lub oddziałem banku zagranicznego regulowanym 
na poziomie krajowym (Schedule III bank), 

(b) Kanadyjskim Bankiem Rozwoju Biznesu (Business Development Bank of Canada) utworzonym na mocy ustawy o Kana-
dyjskim Banku Rozwoju Biznesu, lub 

(c) spółką zależną podmiotu wymienionego pod literą (a) lub (b), jeżeli dany podmiot pozostaje w posiadaniu wszystkich 
papierów wartościowych z prawem głosu w danej spółce zależnej, z wyjątkiem takich papierów wartościowych z prawem 
głosu, które z mocy prawa posiadają członkowie zarządu danej spółki zależnej. 

Powyższe podsumowanie podlega odpowiednim przepisom UPWO oraz postanowieniom, regulacjom i innym dokumentom 
wydanym na ich podstawie, a odniesienia dotyczą przepisów ustawy w ich pełnym brzmieniu. Postanowienia te mogą zawierać 
ograniczenia lub środki ochrony prawnej, na które może powoływać się Spółka oraz Akcjonariusz Sprzedający. Potencjalni 
nabywcy winni zapoznać się z odpowiednim ustawodawstwem dotyczącym papierów wartościowych oraz skonsultować 
się z własnym doradcą prawnym w sprawie ustalenia ewentualnych praw, jakie mogą im przysługiwać. Możliwości 
realizacji takich praw mogą być ograniczone, co zostało opisane w części „Realizacja praw ustawowych”. 

Wyżej opisane prawo do wytoczenia powództwa przysługuje nabywcom od momentu akceptacji przez jednego z Menedżerów 
ceny nabycia Akcji. Nabywca dysponuje wspomnianym wyżej prawem, dodatkowo, oraz bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych 
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praw lub środków prawnych przysługujących mu z mocy prawa. Podobne prawa mogą przysługiwać inwestorom zamieszkałym  
w innych Jurysdykcjach Kanadyjskich na mocy prowincjonalnych przepisów prawa papierów wartościowych. 

Realizacja praw ustawowych 

Wszyscy członkowie zarządu i kierownictwa Spółki (lub osoby pełniące funkcje równorzędne) oraz Akcjonariusz Sprzedający i inni 
eksperci wymienieni w niniejszym dokumencie, mogą mieć swoją siedzibę poza granicami Kanady, co może uniemożliwiać 
nabywcom doręczanie Spółce, Akcjonariuszowi Sprzedającemu lub takim ekspertom pism procesowych na obszarze Kanady. 
Wszystkie lub znaczna część aktywów Spółki, Akcjonariusza Sprzedającego oraz ekspertów, o których mowa powyżej, może być 
zlokalizowana poza obszarem Kanady, co może uniemożliwiać wykonanie orzeczenia wydanego przeciwko Spółce, Akcjonariu-
szowi Sprzedającemu lub ekspertom w Kanadzie, lub też wykonanie orzeczenia wydanego przez sąd kanadyjski przeciwko 
Spółce, Akcjonariuszowi Sprzedającemu lub ekspertom poza granicami Kanady. 

Kanadyjskie aspekty podatkowe oraz atrakcyjność inwestycyjna 

Niniejszy Prospekt nie opisuje konsekwencji podatkowych związanych z posiadaniem Akcji w Kanadzie. Potencjalni nabywcy Akcji 
powinni skonsultować się z własnym doradcą podatkowym w celu omówienia kanadyjskich oraz innych aspektów podatkowych 
mających zastosowanie w ich konkretnej sytuacji oraz możliwość inwestowania w Akcje w świetle odpowiedniego ustawodawstwa 
kanadyjskiego. 

Cena Akcji Oferowanych, sprawozdanie finansowe oraz inne informacje finansowe zawarte w niniejszym Prospekcie zostały 
przedstawione w polskich złotych. Poniższa tabela przedstawia w wybranych okresach wyniki na koniec okresu oraz wysoki, niski 
i średni Kanadyjski Kurs Południowy(1) dolara kanadyjskiego („CAD”) do euro (wyrażony w CAD do 1,00 EUR): 

Okres(2) Koniec okresu Wysoki Niski Średni(3) 

Okres sześciomiesięczny zakończony 30 czerwca 2007 r ... 0,38 0,40 0,37 0,39 

2006 ..................................................................................... 0,40 0,40 0,34 0,37 

2005 ..................................................................................... 0,36 0,42 0,35 0,37 

2004 ..................................................................................... 0,40 0,41 0,33 0,36 

(1)Termin „Kanadyjski Kurs Południowy” oznacza kurs przeliczeniowy ogłoszony przez Bank Kanadyjski w południe. 

(2)O ile nie ustalono inaczej, każde odniesienie do roku oznacza rok kończący się 31 grudnia. 

(3)Średni dzienny Kanadyjski Kurs Południowy w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca w danym okresie. 

Na dzień 5 października 2007 r. 1,00 PLN = 0,37 CAD, na podstawie Kanadyjskiego Kursu Południowego. 

Wspomniane wyżej kursy przeliczeniowe podaje się wyłącznie dla wygody odbiorcy dokumentu. Niniejszym nie składa się za-
pewnień, że kwoty podane w polskich złotych faktycznie zostały przeliczone na dolary kanadyjskie według powyższych kursów  
w powyższych datach lub według dowolnych innych kursów. 
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NIEZALEŻNI BIEGLI REWIDENCI 

KPMG Accountants N.V., Holandia („KPMG Holandia”), niezależni biegli rewidenci, z siedzibą w: Burgemeester Rijnderslaan 10, 
1185 MC Amstelveen, Holandia, przeprowadzili badanie połączonych sprawozdań finansowych Emitenta za rok obrotowy 
zakończony 31 grudnia 2006 r. oraz przeprowadzili badanie śródrocznych sprawozdań finansowych za okres sześciu miesięcy 
zakończonych odpowiednio 30 czerwca 2006 r. oraz 30 czerwca 2007 r. KPMG Holandia udzieliła pisemnej zgody, która na dzień 
dzisiejszy nie została cofnięta, na zamieszczenie raportu opracowanego przez KPMG Holandia oraz na powołanie się i odnie-
sienie do KPMG Holandia w formie oraz kontekście, w jakim zostało to dokonane w niniejszym Prospekcie. KPMG Holandia nie 
posiada akcji Emitenta. Sporządzający raport z badania połączonych sprawozdań finansowych Emitenta za 2006 r. jest członkiem 
Royal NIVRA („het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountant”). 
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INFORMACJE OGÓLNE 

Prospekt 

Niniejszy Prospekt stanowi prospekt w rozumieniu artykułu 5.2 Holenderskiej Ustawy o Nadzorze Finansowym („Wet op het financieel 
toezicht”), na który składają się informacje odnoszące się do Emitenta oraz Akcji oferowanych na podstawie niniejszego Prospektu, 
które są wymagane w celu umożliwienia potencjalnym inwestorom dokonania obiektywnej oceny aktywów i pasywów, sytuacji 
finansowej, zysków i strat oraz perspektyw Emitenta. Dyrektywa Prospektowa została wprowadzona w Holandii 1 lipca 2005 r.  

Niniejszy Prospekt stanowi pojedynczy dokument w rozumieniu artykułu 3 Dyrektywy Prospektowej. Prospekt został złożony  
i zatwierdzony 10 października 2007 r. przez Holenderską Komisję Nadzoru nad Rynkami Finansowymi, który jest organem wła-
ściwym dla implementacji Dyrektywy Prospektowej w Holandii. Zgodnie z Dyrektywą Prospektową oraz Ustawą o Ofercie Publi-
cznej, Prospekt ten po zatwierdzeniu przez właściwy organ jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej („rodzime państwo 
członkowskie”) może zostać wykorzystany do przeprowadzenia oferty publicznej oraz dopuszczenia papierów wartościowych na 
rynku regulowanym innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej („przyjmujące państwo członkowskie”), pod warunkiem, że 
właściwe organy rodzimego państwa członkowskiego przedłożą przyjmującemu państwu poświadczenie zatwierdzenia Prospektu.  

W odniesieniu do polskiej oferty publicznej Emitent opublikuje polskie tłumaczenie Prospektu zawierające podsumowanie. Emitent 
odpowiada wyłącznie za niedokładności polskiego tłumaczenia podsumowania oraz za jakiekolwiek nieścisłości lub braki w nim 
występujące.  

Prospekt zostanie udostępniony na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.ronson.pl oraz w siedzibie Oferującego 
mieszczącej się przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa. 

Spółka 

Spółka została zawiązana w Holandii w dniu 18 czerwca 2007 r. na mocy statutu sporządzonego w formie aktu notarialnego jako 
publiczna spółka akcyjna prawa holenderskiego („naamloze vennootschap” lub „N.V.”) pod firmą Ronson Europe N.V. Statut 
Spółki zostanie zmieniony i ujednolicony aktem notarialnym, którego projekt został zaaprobowany przez Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy w dniu 28 września 2007 r. Siedziba Spółki znajduje się w: Weena 210-212, (3012NJ) Rotterdam, Holandia. Ze 
Spółką można kontaktować się za pośrednictwem strony internetowej www.ronson.pl. Zastrzega się, że powołanie powyższej 
strony internetowej w zdaniu poprzedzającym w żadnym wypadku nie może być rozumiane jako włączenie jej treści do niniejszego 
Prospektu. 

Akcje w formie zdematerializowanej 

Akcje Emitenta są akcjami na okaziciela i będą funkcjonowały w formie elektronicznych zapisów księgowych. Akcje te zostaną 
zarejestrowane w KDPW, polskim Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Nie będą wydawane indywidualne świadectwa 
depozytowe. 

Dostępne dokumenty 

Poniższe dokumenty zostaną udostępnione bezpłatnie na okres jednego roku od dnia publikacji niniejszego Prospektu w biurze 
Spółki, w godzinach otwarcia biura: 

• Statut Spółki; 

• połączone sprawozdanie finansowe Spółki na dzień i za okres zakończony 31 grudnia 2006 r.; 

• śródroczne sprawozdania finansowe Spółki na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2006 r.  
i 30 czerwca 2007 r.; 

• kopie wspomnianych w poprzednim rozdziale uchwał dotyczących spółki; oraz 

• kopie publikacji stron trzecich, cytowane w niniejszym Prospekcie.  

Ponadto poniższe dokumenty zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki www.ronson.pl: 

• niniejszy Prospekt, wraz z polskim tłumaczeniem podsumowania; 

• polska wersja językowa Prospektu; 

• aktualny Statut Spółki; 

• kopie dokumentów opublikowanych na stronie internetowej Spółki, zgodne z wymogami Holenderskiego Kodeksu Ładu 
Korporacyjnego i Kodeksem Ładu Korporacyjnego GPW; oraz 

• określenie zgodności lub niezgodności Spółki z Kodeksem Ładu Korporacyjnego GPW. 
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OŚWIADCZENIE STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 809/2004 Z DNIA 29 KWIETNIA 2004 R. 

Spółka ponosi odpowiedzialność za wszelkie informacje zawarte w niniejszym Prospekcie i oświadcza, że według jej najlepszej 
wiedzy, przy dołożeniu należytej staranności w tym zakresie, informacje zawarte w niniejszym Prospekcie są zgodne ze stanem 
faktycznym i nie zawierają ominięć, które mogą wpłynąć na treść Prospektu. 

Ronson Europe N.V. 

W imieniu i na rzecz Spółki 
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Niniejszy dokument jest tłumaczeniem łącznego sprawozdania finansowego. Oryginalne sprawozdanie finansowe, jak 
również wydana opinia biegłego rewidenta zostały sporządzone w języku angielskim. 

W niniejszym tłumaczeniu określone terminy zostały przetłumaczone z języka angielskiego na język polski w takim 
stopniu, w jakim to było możliwe. W razie rozbieżności w interpretacji odnośnie do terminologii wiążąca jest wersja 
angielska. 
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Dla Zarządu Ronson Europe N.V. 

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA 

Przeprowadziliśmy badanie łącznego sprawozdania finansowego Grupy Ronson z siedzibą w Holandii, jak przedstawiono na 
stronie F-9 łącznego sprawozdania finansowego, za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 r., na które składa się łączny 
bilans na dzień 31 grudnia 2006 r., łączny rachunek zysków i strat, łączny rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie 
zmian w łącznym kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia oraz podsumowanie znaczących zasad 
rachunkowości i dodatkowe informacje przedstawione na stronach od F-9 do F-31. Łączne sprawozdanie finansowe zostało 
sporządzone w celu ujęcia w Prospekcie Emisyjnym pierwszej oferty akcji zwykłych Ronson Europe N.V. 

Zakres odpowiedzialności Zarządu 

Zarząd jest odpowiedzialny za sporządzenie i rzetelną prezentację łącznego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynaro-
dowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. Odpowiedzialność ta 
obejmuje: zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie kontroli wewnętrznej właściwej do sporządzenia oraz rzetelnej prezentacji 
sprawozdania finansowego wolnego od istotnych nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błędów; dobór oraz 
zastosowanie odpowiednich zasad rachunkowości; a także dokonanie szacunków księgowych stosownych do zaistniałych 
okoliczności. 

Zakres odpowiedzialności biegłego rewidenta 

Naszym zadaniem jest wyrażenie opinii o łącznym sprawozdaniu finansowym w oparciu o przeprowadzone badanie. Badanie 
sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Holandii. Niniejsze przepisy 
nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki 
sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że łączne sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych nieprawidłowości.  

Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania dotyczących kwot i informacji 
ujawnionych w łącznym sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania zależy od naszego osądu, w tym oceny ryzyka 
wystąpienia istotnej nieprawidłowości łącznego sprawozdania finansowego na skutek celowych działań lub błędów. Przeprowa-
dzając ocenę tego ryzyka, bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną właściwą do sporządzenia oraz rzetelnej prezentacji 
łącznego sprawozdania finansowego, w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur badania, nie zaś w celu 
wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej w jednostce. Badanie obejmuje również ocenę poprawności 
stosowania zasad rachunkowości, zasadności szacunków dokonanych przez Zarząd oraz ocenę ogólnej prezentacji łącznego 
sprawozdania finansowego. 

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia 
przez nas opinii z badania. 

Opinia 

Naszym zdaniem, łączne sprawozdanie finansowe zawarte na stronach od F-5 do F-31 przedstawia, dla celów prospektu, 
rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy Ronson na dzień 31 grudnia 2006 r., wynik finansowy oraz przepływy 
pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, 
które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. 

 

Amstelveen, 1 października 2007 r. 

KPMG ACCOUNTANTS N.V. 

 

 

P. Mizrachy RA 
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Łączny rachunek zysków i strat 

 Nota  
Za rok obrotowy 

kończący się  
31 grudnia 2006 r. 

   W tysiącach PLN 

Przychody................................................................................................................................................................ 6  56.176 

Koszt własny sprzedaży .......................................................................................................................................... 7,8  (32.609) 

Zysk brutto na sprzedaży .....................................................................................................................................   23.567 

    

Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych....................................................................................... 13  21.754 

Koszty ogólnego zarządu ........................................................................................................................................ 7,8  (6.641) 

Zysk na działalności operacyjnej .........................................................................................................................   38 680 

    

Przychody finansowe...............................................................................................................................................   1.424 

Koszty finansowe ....................................................................................................................................................   (1.284) 

Wynik finansowy netto.......................................................................................................................................... 9  140 

    

Zysk przed opodatkowaniem ...............................................................................................................................   38.820 

    

Podatek dochodowy ................................................................................................................................................ 10  (6.902) 

Zysk netto za okres ...............................................................................................................................................   31.918 

    

    

w tym przypadający na:     

Akcjonariuszy jednostki dominującej .......................................................................................................................   31.897 

Akcjonariuszy mniejszościowych.............................................................................................................................   21 

Zysk netto przed podziałem dla akcjonariuszy mniejszościowych ..................................................................   31.918 
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Łączny bilans 

   Rok kończący się 

 Nota  31 grudnia 2006  1 stycznia 2006 

   W tysiącach PLN 

   

Aktywa      

Rzeczowe aktywa trwałe................................................................................................ 11  315  177 

Wartości niematerialne................................................................................................... 12  169  79 

Nieruchomości inwestycyjne .......................................................................................... 13  44.300  22.546 

Długoterminowe należności z tytułu leasingu finansowego............................................ 14 729 839 

Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym ................................................................ 15 13.533 – 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego............................................................................ 16 2.750 1.494 

Aktywa trwałe razem....................................................................................................   61.796  25.135 

      

Zapasy lokali mieszkalnych............................................................................................ 17  182.920  72.887 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe ......................................................... 18  21.695  8.103 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ................................................................................. 19  39.120  11.757 

Aktywa obrotowe razem ..............................................................................................   243.735  92.747 

Aktywa razem ...............................................................................................................   305.531  117.882 

      

Kapitał własny .............................................................................................................. 20     

      

Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej ...............................................   106.036  4.806 

      

Kapitały mniejszości....................................................................................................   18.711  – 

      

Kapitał własny razem...................................................................................................   124.747  4.806 

      

Zobowiązania      

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.................................................................... 22  94.057  68.079 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego ......................................................................... 16 8.763 5.975 

Zobowiązania długoterminowe razem........................................................................   102.820  74.054 

      

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.................................................................... 22  10.085  976 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe..................................................... 24  13.392  16.299 

Zobowiązania z tytułu podatków ....................................................................................  2.832 852 

Rezerwy ......................................................................................................................... 21  501  501 

Przychody przyszłych okresów ...................................................................................... 23  51.154  20.394 

Zobowiązania krótkoterminowe razem ......................................................................   77.964  39.022 

Zobowiązania razem ....................................................................................................   180.784  113.076 

Pasywa razem ..............................................................................................................   305.531  117.882 
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Łączne zestawienie zmian w kapitale własnym 
 

 Za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 r. 

 
Kapitał własny 

akcjonariuszy jednostki 
dominującej 

Kapitały mniejszości Kapitał własny 
razem 

 W tysiącach PLN 

Kapitał własny Grupy Ronson na dzień 1 stycznia 2006 ....................  4.806  – 4.806 

Zwiększenia ze sprzedaży udziałów w spółkach Grupy Ronson 
oraz pozostałych dopłat do kapitału w spółkach Grupy Ronson.........  69.333  18.690  88.023 

Zysk netto za rok obrotowy................................................................  31.897 21 31.918 

     

Stan na dzień 31 grudnia 2006 r. .......................................................  106.036 18.711 124.747 

Szczegóły dotyczące kapitału własnego zob. Nota 19. 
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Łączny rachunek przepływów pieniężnych 

 Nota  
Za rok obrotowy 

kończący się  
31 grudnia 2006 

   W tysiącach PLN 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej    

Zysk netto za okres ................................................................................................................................................   31.918 

Korekty uzgadniające zysk netto za okres do przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej ...............    

Różnice kursowe ....................................................................................................................................................   (4.312) 

Amortyzacja............................................................................................................................................................ 11, 12  68 

Naliczone odsetki ...................................................................................................................................................   5.593 

Zwiększenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych .............................................................................. 13  (21.754) 

Zmniejszenie stanu zapasów wyrobów gotowych ..................................................................................................   143 

Zwiększenie stanu zapasów lokali mieszkalnych ...................................................................................................   (110.176) 

Zwiększenie stanu należności i rozliczeń międzyokresowych ................................................................................   (13.482) 

Zwiększenie stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, pozostałych zobowiązań oraz krótkoterminowych 
kredytów i pożyczek ...............................................................................................................................................   (815) 

Zwiększenie stanu rezerw i przychodów przyszłych okresów.................................................................................   30.760 

Odsetki zapłacone ..................................................................................................................................................   (809) 

Zmiana stanu podatku odroczonego ......................................................................................................................   1.532 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej ............................................................................................   (81.334) 

    

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej    

Nabycie nieruchomości, rzeczowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych..........................................   (296) 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej .........................................................................................   (296) 

    

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej    

Wpływy ze sprzedaży akcji własnych oraz dopłat do kapitału ................................................................................   88.023 

Wpływy z zaciągnięcia kredytów i pożyczek bankowych........................................................................................   41.854 

Wpływy z pożyczek od jednostek powiązanych......................................................................................................   52.825 

Spłata kredytów i pożyczek bankowych .................................................................................................................   (9.954) 

Spłata pożyczek od jednostek powiązanych ..........................................................................................................   (63.755) 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej ..............................................................................................   108.993 

    

Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów...........................................................................   27.363 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 1 stycznia .........................................................................................   11.757 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 31 grudnia .................................................................................. 19  39.120 



Ronson Europe N.V. – Łączne sprawozdanie finansowe Grupy Ronson za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 roku 

 

Informacje objaśniające do łącznego sprawozdania finansowego  
 

F-9 

INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE DO ŁĄCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1. Podstawowe informacje dotyczące działalności Spółki 

Załączone łączne sprawozdanie finansowe Grupy Ronson sporządzone na dzień oraz za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 
2006 r. zostało sporządzone w następujący sposób: 

Łączny bilans został sporządzony poprzez zagregowanie jednostkowych bilansów sporządzonych według stanu na dzień  
31 grudnia 2006 r. poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej przy uwzględnieniu udziałów mniejszości  
w poszczególnych spółkach Grupy. 

Łączny rachunek zysków i strat został sporządzony poprzez zagregowanie jednostkowych rachunków zysków i strat za rok 
obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 r. poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej przy uwzględnieniu 
udziałów mniejszości w poszczególnych spółkach wchodzących w skład Grupy. Wszystkie salda oraz transakcje pomiędzy 
spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2006 r. oraz za rok obrotowy kończący się tego dnia 
zostały wyeliminowane. 

Zgodnie z informacją zawartą w dalszej części, ITR Dori zakończyła proces nabycia 100% udziałów w Grupie Ronson w dniu  
19 stycznia 2006 r. Saldo otwarcia łącznego bilansu obejmuje zagregowane dane z bilansów poszczególnych spółek wchodzą-
cych w skład Grupy przy założeniu, że kontrola została uzyskana w dniu 1 stycznia 2006 r. 

Ronson Europe N.V. (zwana dalej „Spółką”), spółka akcyjna („limited liability company”) zgodnie z prawem holenderskim, 
z siedzibą w Rotterdamie w Holandii, została utworzona z dniem 18 czerwca 2007 r. w celu pozyskania udziałów w polskich 
spółkach Grupy Ronson prowadzących działalność związaną z budową i sprzedażą lokali mieszkalnych dla indywidualnych 
odbiorców, głównie mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Przedmiotem działalności polskich spółek wchodzących w skład 
Grupy Kapitałowej jest również wynajem nieruchomości na rzecz podmiotów trzecich. 

Grupa Ronson została założona w 2000 roku przez grupę inwestorów w celu realizacji projektów związanych z budową 
nieruchomości mieszkalnych, głównie w Polsce. W tym czasie spółki Israel Theatres Ltd. oraz U. Dori Engineering Works Corp Ltd 
utworzyły holdingową spółkę prawa holenderskiego o nazwie ITR Dori BV (zwaną dalej „ITR Dori”), której celem było objęcie 50% 
udziału w Grupie Ronson. Każda ze spółek – Israel Theatres Ltd., jak również U. Dori Engineering Works Corp Ltd. – posiadała 
50% udziałów w ITR Dori. W ramach Grupy Ronson, dla celów realizacji każdego projektu inwestycyjnego tworzona była nowa 
spółka z siedzibą w Polsce. Każda ze spółek celowych, będąca w 50% własnością ITR Dori, posiadała wszystkie aktywa i zobo-
wiązania odpowiedniego projektu. Pozostałe 50% udziałów w poszczególnych spółkach celowych znajdowało się w posiadaniu 
jednostek niepowiązanych, w związku z tym nie istniała kontrola większości nad poszczególnymi spółkami Grupy Ronson. 

W dniu 19 stycznia 2006 r. ITR Dori nabyła od innych udziałowców pozostałe 50% udziałów w kapitale każdej z polskich spółek 
należących do Grupy Ronson, w efekcie czego ITR Dori stała się jedynym właścicielem każdej z polskich spółek należących do 
Grupy Ronson.  

W listopadzie 2006 roku spółka General Electric Company Inc., poprzez będącą w całości jej własnością spółkę zależną Gator 
Investments Sp. z o.o. („Gator”), nabyła płacąc gotówką 20,9% udziałów w kilku spółkach Grupy Ronson w Polsce, zaangażo-
wanych głównie w projekty związane z budową i sprzedażą lokali mieszkalnych.  

Sprawozdania finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 r. polskich spółek, które zostały założone i prowadziły 
działalność przed 1 stycznia 2007 r., zostały połączone w niniejszym sprawozdaniu finansowym i zaprezentowane jako jedna 
jednostka określona jako „Grupa” albo „Grupa Ronson”. 

Ponadto, kapitały mniejszości zaprezentowane w niniejszym łącznym sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają udział spółki 
Gator Investments Sp. z. o.o. w tych polskich spółkach, w których ITR Dori B.V. była właścicielem większości udziałów na dzień 
31 grudnia 2006 r. 

W związku z tym, że nabycie przez ITR Dori od Partnerów irlandzkich 50% udziałów w polskich spółkach w dniu 19 stycznia 
2006 r., z ekonomicznego punktu widzenia zostało dokonane ze skutkiem retrospektywnym z dniem 1 stycznia 2006 r., udziały 
mniejszości w zysku za okres od 1 stycznia 2006 r. do 19 stycznia 2006 r. nie zostały uwzględnione. 

Poniżej zaprezentowano nazwy polskich spółek, których sprawozdania finansowe zostały ujęte w niniejszym łącznym 
sprawozdaniu finansowym, rok założenia oraz udział w kapitale podstawowym i prawach głosu, należący bezpośrednio do ITR 
Dori na 31 grudnia 2006 r. 

Nazwa jednostki Rok założenia 
Udział w kapitale zakładowym  

oraz prawach głosu  
(koniec roku) 

1 Ronson Development Sp. z o.o. 1999 100,0% 

2 Brighton Tec Sp. z o.o. 2000 100,0% 

3 Ronson Development 2000 Sp. z o.o. 2000 79,1% 
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Nazwa jednostki Rok założenia 
Udział w kapitale zakładowym  

oraz prawach głosu  
(koniec roku) 

4 Ronson Development Warsaw Sp. z o.o. 2000 79,1% 

5 Ronson Development Investments Sp. z o.o. 2002 79,1% 

6 Ronson Development Metropol Sp. z o.o. 2002 79,1% 

7 Ronson Development Residential Sp. z o.o. 2003 100,0% 

8 Ronson Development Apartments Sp. z o.o. 2003 79,1% 

9 Ronson Development Properties Sp. z o.o. 2002 79,1% 

10 Ronson Development Enterprise Sp. z o.o. 2004 79,1% 

11 Ronson Development Company Sp. z o.o. 2005 79,1% 

12 Ronson Development Creations Sp. z o.o. 2005 79,1% 

13 Ronson Buildings Sp. z o.o. 2005 79,1% 

14 Ronson Development Structure Sp. z o.o. 2005 79,1% 

15 Ronson Development Poznań Sp. z o.o. 2005 79,1% 

16 Ronson Development Innovation Sp. z o.o. 2006 79,1% 

17 Ronson Development City Sp. z o.o. 2006 79,1% 

18 Ronson Development Wrocław Sp. z o.o. 2006 79,1% 

19 Ronson Development Capital Sp. z o.o. 2006 79,1% 

20 EEE Development Sp. z o.o. 2006 79,1% 

21 Ronson Development Venture Sp. z o.o. 2006 79,1% 

22 Ronson Development Construction Sp. z o.o. 2006 79,1% 

23 Ronson Development Habitat Sp. z o.o. 2006 79,1% 

Etapy zaawansowania projektów inwestycyjnych realizowanych przez poszczególne spółki są bardzo zróżnicowane, od etapu 
pozyskiwania gruntu pod realizację inwestycji do projektów zrealizowanych lub w końcowej fazie realizacji. 

Po utworzeniu spółki Ronson Europe N.V. w czerwcu 2007 roku, jedyny właściciel i założyciel Spółki (spółka ITR Dori), wniósł do 
Spółki swoje udziały oraz prawa do udziałów w 36 polskich spółkach, jak również zobowiązanie wynikające z umowy pożyczki 
pomiędzy Jerusalem Finance Company B.V. (JFC – spółką będącą w posiadaniu właścicieli ITR Dori) oraz Ronson Development 
Residential Sp. z o.o. (jedną z polskich spółek, w której udziały zostały wniesione do Spółki). Polskie spółki, o których mowa, 
obejmują 23 spółki zaprezentowane w tabeli powyżej oraz pozostałe spółki założone po zakończeniu roku obrotowego 31 grudnia 
2006 r. Kwota zobowiązania z tytułu pożyczki (włączając odsetki naliczone) wniesionej do Spółki wyniosła 13 533 tysiące PLN.  

2. Podstawa sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego oraz zasady wyceny 

(a) Podstawa sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego oraz oświadczenie o zgodności 

Niniejsze łączne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozda-
wczości Finansowej („MSSF”) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską. Dane w łącznym sprawozdaniu finansowym 
zostały zaprezentowane w tysiącach złotych polskich („PLN”). Łączne sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez 
Zarząd spółki Ronson Europe N.V. w dniu 1 października 2007 r. 

Łączny bilans został sporządzony poprzez zagregowanie jednostkowych bilansów spółek wchodzących w skład Grupy wg 
stanu na dzień 31 grudnia 2006 r., przy uwzględnieniu udziałów mniejszości w poszczególnych spółkach wchodzących  
w skład Grupy. 

Łączny rachunek zysków i strat został sporządzony poprzez zagregowanie jednostkowych rachunków zysków i strat spółek 
wchodzących w skład Grupy wg stanu na dzień oraz za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 r., przy uwzględnieniu 
udziałów mniejszości w poszczególnych spółkach wchodzących w skład Grupy. Wszystkie salda oraz transakcje pomiędzy 
spółkami Grupy na dzień 1 stycznia 2006, 31 grudnia 2006 r. oraz za rok obrotowy kończący się tego dnia zostały 
wyeliminowane. 

W opinii Zarządu niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera wszystkie korekty niezbędne w celu zaprezentowania w sposób 
rzetelny informacji w sprawozdaniu finansowym zgodnie z MSSF w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską. 
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(b) Podstawa wyceny 

Łączne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego za wyjątkiem nierucho-
mości inwestycyjnych wycenionych według wartości godziwej. Metody wyceny wartości godziwej zostały przedstawione  
w dalszej części informacji objaśniających, w notach 13 oraz 25. 

(c) Waluta funkcjonalna i prezentacyjna 

Pozycje sprawozdań finansowych poszczególnych spółek Grupy prezentowane są w walutach podstawowego środowiska 
gospodarczego, w którym spółki prowadzą działalność (waluta funkcjonalna). Łączne sprawozdanie finansowe zostało 
zaprezentowane w tysiącach złotych polskich („PLN”), który jest walutą funkcjonalną oraz prezentacyjną Grupy Kapitałowej.  

Transakcje wyrażone w walutach innych niż waluta funkcjonalna zostały przeliczone po kursie z dnia dokonania transakcji. 
Zyski i straty wynikające z realizacji tych transakcji oraz z przeliczenia aktywów oraz zobowiązań pieniężnych wyrażonych  
w walutach innych od waluty funkcjonalnej zostały rozpoznane w rachunku zysków i strat. 

(d) Dokonane osądy i oszacowania 

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga od Zarządu osądów, szacunków i założeń, które mają 
wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów i kosztów. Faktyczna wartość może 
różnić się od wartości szacowanej. 

Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest ujęta w okresie,  
w którym dokonano zmiany szacunku lub w okresach bieżącym i przyszłych, jeżeli dokonana zmiana szacunku dotyczy 
zarówno okresu bieżącego, jak i okresów przyszłych. 

W szczególności istotne obszary niepewności odnośnie dokonanych szacunków oraz osądy dokonywane przy zastosowaniu 
zasad rachunkowości, które wywarły najbardziej istotny wpływ na wartości ujęte w sprawozdaniu finansowym zostały 
przedstawione w następujących notach: 

– Nota 13 – wycena nieruchomości inwestycyjnych, 

– Nota 14 – leasing, 

– Nota 16 – wykorzystanie strat podatkowych, 

– Nota 25 – wycena instrumentów finansowych. 

3. Najważniejsze zasady rachunkowości 

Zasady polityki rachunkowości przedstawione poniżej stosowane były w sposób spójny przez Grupę Kapitałową. 

Łączny bilans oraz łączny rachunek zysków i strat zostały sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego z wyjątkiem 
nieruchomości inwestycyjnych wycenionych według wartości godziwej.  

(a) Zasady konsolidacji 

(i) Jednostki zależne 

Jednostkami zależnymi są jednostki kontrolowane przez Grupę. Kontrola ma miejsce wtedy, gdy Spółka posiada zdolność 
kierowania polityką finansową i operacyjną danej jednostki, w celu uzyskiwania korzyści płynących z jej działalności. Przy 
ocenie stopnia kontroli bierze się pod uwagę wpływ potencjalnych praw głosu, które na dzień bilansowy mogą zostać 
zrealizowane.  

Sprawozdania finansowe spółek zależnych uwzględniane są w łącznym sprawozdaniu finansowym, począwszy od dnia 
uzyskania nad nimi kontroli aż do momentu jej wygaśnięcia. 

(ii) Połączenia jednostek znajdujących się pod wspólną kontrolą 

Połączenia jednostek wynikające z przeniesienia udziałów w jednostkach znajdujących się pod kontrolą udziałowca, który 
jednocześnie kontroluje Grupę Ronson, są ujmowane tak, jakby nabycie miało miejsce na początku najwcześniejszego 
okresu porównawczego lub na datę ustanowienia wspólnej kontroli, jeśli miało to miejsce w okresie późniejszym. W tym celu 
dane porównawcze są przekształcone. Nabyte aktywa i zobowiązania są ujmowane według wartości bieżącej przedsta-
wionej w łącznym sprawozdaniu finansowym. Środki pieniężne zapłacone na poczet nabycia ujmuje się bezpośrednio  
w kapitałach. 

(iii) Korekty konsolidacyjne 

Salda rozrachunków wewnętrznych pomiędzy jednostkami Grupy, transakcje zawierane w obrębie Grupy oraz wszelkie 
wynikające stąd niezrealizowane zyski i straty (w stopniu, w którym nie występują przesłanki wskazujące na utratę wartości) 
są eliminowane w trakcie sporządzania łącznego sprawozdania finansowego.  
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(b) Waluty obce 

(i) Transakcje w walucie obcej 

Transakcje wyrażone w walutach obcych przeliczane są na waluty funkcjonalne poszczególnych spółek Grupy w dniu 
dokonania transakcji przy zastosowaniu następujących kursów: 

– kursu kupna lub sprzedaży walut stosowanego przez bank, z którego usług korzysta jednostka – zarówno dla 
transakcji sprzedaży i kupna w walutach obcych, jak i przy płatnościach należności oraz zobowiązań,  

– średniego kursu Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty obowiązującego na dzień zawarcia transakcji, chyba 
że dokumenty celne lub inne obowiązujące dokumenty wskazują inny kurs – dla innych transakcji. 

Pozycje pieniężne aktywów i zobowiązań wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy są przeliczane na walutę 
funkcjonalną według kursu na ten dzień. Różnice kursowe z przeliczenia ujmowane są w rachunku zysków i strat.  

(c) Instrumenty finansowe 

(i) Instrumenty finansowe inne niż instrumenty pochodne 

Inne niż pochodne instrumenty finansowe Grupy obejmują udzielone pożyczki, należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe 
należności, środki pieniężne i ich ekwiwalenty, kredyty i pożyczki oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe 
zobowiązania. 

Instrumenty finansowe inne niż instrumenty pochodne są ujmowane początkowo według ceny nabycia powiększonej  
o bezpośrednie koszty związane z nabyciem (poza wyjątkami opisanymi poniżej).  

Instrument finansowy jest ujmowany, jeśli Grupa staje się stroną umowy danego instrumentu finansowego. Aktywa 
finansowe zostają wyłączone z bilansu, jeśli wynikające z umowy prawa Grupy do przepływów pieniężnych z aktywów 
finansowych wygasną lub jeśli Grupa przeniesie aktywa finansowe, nie zachowując nad nimi (lub związanymi z nimi 
ryzykami i korzyściami) kontroli. Standaryzowane transakcje kupna i sprzedaży składnika aktywów finansowych są 
ujmowane na dzień zawarcia transakcji, tj. w dniu, w którym Grupa zobowiąże się do kupna lub sprzedaży aktywa. Zobo-
wiązania finansowe przestają być wykazywane w bilansie, jeśli zobowiązania te wygasną (to znaczy, kiedy obowiązek 
określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł). 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie oraz depozyty bankowe na żądanie. Ekwiwalentami 
środków pieniężnych są krótkoterminowe płynne inwestycje, łatwo wymienialne na określoną kwotę pieniężną oraz 
obarczone ryzykiem zmiany wartości w sposób nieistotny.  

Niespłacone kredyty w rachunkach bieżących, płatne na żądanie, stanowiące integralną część systemu zarządzania 
środkami pieniężnymi Grupy ujęte są w saldzie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazanym w łącznym rachunku 
przepływów pieniężnych. 

(ii) Instrumenty finansowe inne niż instrumenty pochodne ujęte są jako jedna z następujących grup: 

– pożyczki i należności, 

– pozostałe zobowiązania finansowe.  

Pożyczki i należności 

Pożyczki i należności są instrumentami finansowymi innymi niż instrumenty pochodne o stałych lub zdefiniowanych 
płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Są one klasyfikowane jako aktywa obrotowe, chyba że termin ich 
zapadalności przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Pożyczki i należności o terminie zapadalności dłuższym niż  
12 miesięcy od dnia bilansowego są klasyfikowane jako aktywa trwałe. Po początkowym ujęciu, pożyczki i należności są 
następnie wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej po 
pomniejszeniu o odpisy z tytułu utraty wartości. Zyski i straty wynikające z wyłączenia z bilansu pożyczek i należności oraz  
z tytułu utraty ich wartości, jak również amortyzacji, ujmowane są w rachunku zysków i strat. 

Pozostałe zobowiązania finansowe 

Pozostałe instrumenty finansowe inne niż instrumenty pochodne wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy 
zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej po pomniejszeniu o odpisy z tytułu utraty wartości. 

Zobowiązania finansowe wyceniane są według zamortyzowanego kosztu nie później niż na koniec okresu obrotowego. 
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(d) Rzeczowe aktywa trwałe 

(i) Ujęcie i wycena 

Składniki rzeczowych aktywów trwałych ujmuje się w księgach według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniej-
szonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Cena nabycia obejmuje koszty bezpośrednio związane z zakupem składnika majątku. Koszt wytworzenia składnika środków 
trwałych obejmuje koszt materiałów bezpośrednich, robocizny bezpośredniej, inne koszty bezpośrednio związane z przysto-
sowaniem składnika majątku trwałego do stanu zdatnego do używania oraz koszty demontażu i usunięcia składników 
rzeczowych aktywów trwałych oraz przywrócenia do stanu pierwotnego. Zakupione oprogramowanie, które jest niezbędne 
do prawidłowego funkcjonowania związanego z nim urządzenia, jest aktywowane jako część tego urządzenia. 

Koszty napraw i odnowień są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie poniesienia. Koszty znaczących ulepszeń 
są aktywowane jako składnik rzeczowych aktywów trwałych w momencie ich poniesienia pod warunkiem, że wpływają one 
na zwiększenie przyszłych korzyści ekonomicznych związanych z danym składnikiem środków trwałych.  

W przypadku, gdy określony składnik rzeczowych aktywów trwałych składa się z odrębnych części składowych o różnym 
okresie użytkowania, części te są traktowane jako odrębne składniki aktywów. 

(ii) Nakłady ponoszone w terminie późniejszym 

Aktywowaniu podlegają poniesione w późniejszym okresie koszty wymienianych części składnika rzeczowych aktywów 
trwałych, które można wiarygodnie oszacować i jest prawdopodobne, że Grupa osiągnie korzyści ekonomiczne związane  
z wymienianymi składnikami rzeczowych aktywów trwałych. Pozostałe nakłady są ujmowane na bieżąco w rachunku zysków 
i strat jako koszty.  

(iii) Amortyzacja 

Składniki rzeczowych aktywów trwałych, względnie ich odrębne części, amortyzowane są metodą liniową przez okres 
przewidywanego okresu użytkowania.  

Przewidywany okres użytkowania poszczególnych istotnych grup rzeczowych aktywów trwałych wynosi od 3 do 7 lat. 

Składniki rzeczowych aktywów trwałych użytkowane na podstawie umów leasingu amortyzowane są przez okres krótszy  
z okresów: umowy leasingu oraz użytkowania środka trwałego. Grunty nie są amortyzowane. 

W przypadku, gdy odrębne i istotne części określonego składnika rzeczowych aktywów trwałych mają różny przewidywany 
okres użytkowania, części te są traktowane jako odrębne składniki (istotne komponenty) aktywów. 

Poprawność stosowanych metod amortyzacji, okresów użytkowania oraz wartości rezydualnych środków trwałych jest 
corocznie weryfikowana na dzień bilansowy. Amortyzacja jest naliczana od miesiąca następującego po miesiącu, kiedy 
nastąpiło przyjęcie środka trwałego do użytkowania. 

(e) Wartości niematerialne 

Wartości niematerialne wykazywane są w księgach w oparciu o ich cenę nabycia pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne 
oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (zob. zasady rachunkowości, punkt k). 

(i) Nakłady poniesione w terminie późniejszym 

Późniejsze wydatki na składniki istniejących wartości niematerialnych podlegają aktywowaniu tylko wtedy, gdy zwiększają 
przyszłe korzyści ekonomiczne związane z danym składnikiem. Pozostałe nakłady, w tym wewnętrznie wygenerowana 
wartość firmy oraz znaki towarowe, są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie poniesienia.  

(ii) Amortyzacja 

Amortyzacja wartości niematerialnych ujmowana jest w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres przewidy-
wanego okresu użytkowania od momentu, kiedy dany składnik jest dostępny do użytkowania. Przewidywany okres użytko-
wania wartości niematerialnych (oprogramowania) wynosi 2 lata. 

(f) Inwestycje w nieruchomości 

Nieruchomości inwestycyjne są utrzymywane w celu uzyskiwania przychodów z tytułu najmu, z tytułu wzrostu ich wartości 
lub z obu przyczyn. Nieruchomości inwestycyjne wyceniane są w wartości godziwej. Wszelkie zyski i straty powstałe ze 
zmiany wartości godziwej ujmowane są w rachunku zysków i strat. 

Wartość godziwa jest określana przez niezależnego, posiadającego odpowiednie kwalifikacje eksperta, na podstawie cen na 
aktywnym rynku, skorygowanych – jeśli zachodzi taka konieczność – o różnice wynikające z rodzaju, lokalizacji oraz stanu 
danego składnika aktywów. Jeśli informacje tego typu nie są dostępne, stosowane są alternatywne metody wyceny, takie jak 
ostatnio stosowane ceny na mniej aktywnym rynku. 
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Jeżeli nieruchomość inwestycyjna zostaje zbyta lub trwale zostaje wycofana z użytku i nie przewiduje się żadnych 
przyszłych korzyści ekonomicznych wynikających z jej zbycia, nieruchomość zostaje wyłączona z bilansu. Zyski lub straty 
wynikające z wycofania nieruchomości inwestycyjnej są ujęte w rachunku zysków i strat w roku obrotowym, w którym 
nastąpiło wycofanie. 

(g) Leasing 

(i) Leasing finansowy – zasady rachunkowości u korzystającego 

Umowy leasingowe, w ramach których Grupa ponosi praktycznie całość ryzyka oraz czerpie praktycznie wszystkie korzyści 
wynikające z posiadania składników rzeczowych aktywów trwałych klasyfikowane są jako umowy leasingu finansowego. 
Aktywa nabyte w drodze leasingu finansowego są wykazywane początkowo w wartości godziwej lub wartości bieżącej 
minimalnych opłat leasingowych, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa, a następnie aktywa te są ujmowane 
zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi dla tego typu aktywów.  

(ii) Leasing finansowy – zasady rachunkowości u finansującego 

Grupa jest finansującym w umowie najmu budynku stronie trzeciej, która to umowa została sklasyfikowana jako umowa 
leasingu finansowego. 

Wartość początkowa inwestycji leasingowej jest określana jako suma minimalnych opłat leasingowych pomniejszona  
o koszty utrzymania budynku ponoszone przez Grupę. Wartość netto inwestycji leasingowej stanowi różnicę pomiędzy 
wartością początkową inwestycji leasingowej a niezrealizowanymi przychodami.  

Część kapitałowa otrzymywanych opłat leasingowych pomniejsza istotnie wartość początkową netto inwestycji leasingowej.  

(h) Zapasy lokali mieszkalnych 

Na zapasy składają się inwestycje budowlane związane z realizacją wielorodzinnych budynków mieszkalnych dla klientów 
indywidualnych. 

Składniki zapasów wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia nie wyższej od możliwej do uzyskania ceny 
sprzedaży netto. Cena nabycia lub koszt wytworzenia obejmuje koszty poniesione w związku z budową lokalu. Możliwa do 
uzyskania cena sprzedaży netto jest różnicą pomiędzy szacowaną ceną sprzedaży dokonywaną w toku normalnej 
działalności gospodarczej a szacowanymi kosztami ukończenia i kosztami sprzedaży.  

Na wartość zapasów stanowiących projekty budowlane składają się: 

– koszty poniesione na realizację projektu lub fazy projektu, który nie jest w stanie zdatnym do sprzedaży (produkcja  
w toku), 

– koszty poniesione w odniesieniu do niesprzedanych lokali, a związanych z projektem lub fazą projektu gotową do 
sprzedaży (wyroby gotowe). 

Na koszty budowy lokali składają się:  

a) grunty lub prawo dzierżawy gruntu, 

b) koszty budowy poniesione na rzecz podwykonawców z tytułu budowy lokali mieszkalnych,  

c) koszty planowania i projektowania,  

d) koszty opłat za wieczyste użytkowanie gruntu oraz podatek od nieruchomości poniesione w okresie budowy lokalu, 

e) koszty sprzedaży do poziomu, który zgodnie z przewidywaniami zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży lokalu lub 
z pozostałych operacji, 

f) koszty finansowania do poziomu, do którego są one bezpośrednio związane z realizacją projektu (zob. najważniejsze 
zasady rachunkowości (n)), 

g) opłaty na rzecz specjalistów związane z realizacją projektu,  

h) koszty pośrednie związane z budową oraz inne koszty bezpośrednie. 

(i) Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpi-
sy z tytułu utraty wartości. 
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(j) Kapitał własny  

Kapitał własny wykazywany w łącznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Ronson składa się z wartości 
inwestycji netto na dzień 31 grudnia 2006 r. w wysokości, której ITR Dori wniósł swoje udziały do Spółki (zob. Nota 1), 
wyniku netto za rok obrotowy oraz udziałów mniejszości. 

(k) Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów 

(i) Aktywa finansowe 

Odpis z tytułu utraty wartości aktywów finansowych jest ujmowany w momencie, kiedy istnieją obiektywne przesłanki, że 
zaistniały zdarzenia, które mogą mieć negatywny wpływ na wartość przyszłych przepływów pieniężnych związanych  
z danym składnikiem aktywów. 

Utrata wartości w odniesieniu do aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu szacowana jest jako 
różnica między ich wartością bilansową a wartością bieżącą przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy 
użyciu pierwotnej efektywnej stopy procentowej.  

Wartość bilansowa aktywów finansowych o jednostkowo istotnej wartości poddawana jest ocenie na każdy dzień bilansowy 
w celu stwierdzenia, czy występują przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Pozostałe aktywa finansowe są oceniane 
pod kątem utraty wartości zbiorczo, pogrupowane według podobnego poziomu ryzyka kredytowego. 

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w rachunku zysków i strat.  

Odpisy z tytułu utraty wartości są odwracane, jeśli odwrócenie to może być obiektywnie przypisane do zdarzenia po dniu 
ujęcia straty z tytułu utraty wartości. Odpisy z tytułu utraty wartości w odniesieniu do aktywów finansowych wycenianych 
według zamortyzowanego kosztu są odwracane przez wynik finansowy.  

(ii) Aktywa niefinansowe 

Wartość bilansowa aktywów niefinansowych Grupy, nieruchomości inwestycyjnych, zapasów lokali mieszkalnych i aktywów 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego poddawana jest ocenie na każdy dzień bilansowy w celu stwierdzenia, czy 
występują przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. W przypadku wystąpienia takich przesłanek dokonuje się szacunku 
wartości odzyskiwalnej aktywów (dla zapasów szacuje się możliwą do uzyskania cenę sprzedaży netto).  

Odpis z tytułu utraty wartości ujmowany jest w momencie, kiedy wartość bilansowa składnika aktywów przewyższa jego 
wartość odzyskiwalną lub możliwą do uzyskania cenę sprzedaży netto.  

Wartość odzyskiwalna aktywów lub możliwa do uzyskania cena sprzedaży netto definiowana jest jako wyższa z ich wartości 
użytkowej oraz ich wartości godziwej pomniejszonej o koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku. Przy 
szacowaniu wartości użytkowej przyszłe przepływy pieniężne dyskontowane są do wartości bieżącej przy użyciu stopy 
procentowej przed opodatkowaniem, która odzwierciedla aktualną rynkową ocenę wartości pieniądza w czasie oraz czynniki 
ryzyka charakterystyczne dla danego składnika aktywów, z wyjątkiem zapasów lokali mieszkalnych, które uwzględniają 
koszt. 

Odpisy z tytułu utraty wartości rozpoznane w poprzednich okresach są poddawane na każdy dzień bilansowy ocenie, czy 
zaszły przesłanki wskazujące na zmniejszenie utraty wartości lub jej całkowite odwrócenie. Odpis aktualizujący z tytułu 
utraty wartości jest odwracany, jeżeli zmieniły się szacunki zastosowane do ustalenia wartości odzyskiwalnej lub możliwej 
do uzyskania ceny sprzedaży netto. Odpis z tytułu utraty wartości odwracany jest tylko do wysokości wartości bilansowej 
składnika aktywów pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, jaka byłaby wykazana w sytuacji, gdyby odpis z tytułu utraty 
wartości nie został ujęty.  

(l) Rezerwy 

Rezerwa zostaje ujęta w przypadku, gdy na Grupie ciąży bieżący obowiązek prawny lub zwyczajowy wynikający z prze-
szłych zdarzeń, którego wartość może być oszacowana w sposób wiarygodny oraz prawdopodobne jest, że wypełnienie 
tego obowiązku wiązać się będzie z wypływem korzyści ekonomicznych. Rezerwy są szacowane poprzez dyskontowanie 
oczekiwanych przyszłych przepływów środków pieniężnych w oparciu o stopę dyskontową przed opodatkowaniem, która 
odzwierciedla bieżące szacunki rynkowe zmian wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko związane z danym składnikiem 
pasywów.  

(m) Przychody i koszty  

Na przychody ze sprzedaży składają się: 

(i) Przychody ze sprzedaży lokali mieszkalnych 

Przychody ze sprzedaży lokali mieszkalnych są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie, gdy znaczące ryzyko  
i korzyści wynikające z posiadania lokalu mieszkalnego zostały przeniesione na kupującego (tj. po podpisaniu przez 
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kupującego protokołu odbioru technicznego i przekazaniu mu kluczy do lokalu mieszkalnego), pod warunkiem, że Grupa 
uzyskała ważne pozwolenie na użytkowanie budynku.  

Zaliczki otrzymane w związku z przedsprzedażą lokali mieszkalnych wykazywane są jako przychody przyszłych okresów, 
jeśli nie spełniają warunków ujęcia ich jako przychody okresu.  

(ii) Przychody z tytułu leasingu finansowego 

Przychody z tytułu leasingu finansowego są ujmowane na bazie renty rocznej, w której całkowity przychód z tytułu odsetek 
leasingowych oraz nadwyżka opłat leasingowych ponad koszt danego składnika aktywów jest odroczona i rozpoznawana 
jako przychód przez okres trwania leasingu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, która zapewnia stałą 
okresową stopę zwrotu na inwestycji leasingowej.  

(iii) Przychody z tytułu leasingu operacyjnego 

Płatności z tytułu zawartych przez Grupę umów leasingu operacyjnego ujmowane są w rachunku zysków i strat liniowo 
przez okres trwania leasingu. 

(iv) Koszty 

Koszt własny sprzedaży ujmowany jest jako pomniejszenie całkowitych kosztów aktywowanych jako zapasy proporcjonalnie 
do wartości sprzedanych lokali mieszkalnych. 

Koszty budowy dotyczące lokali niesprzedanych są wykazywane jako zapasy w aktywach obrotowych, jako produkcja w toku 
lub jako wyroby gotowe zależnie od stopnia zaawansowania prac. Spodziewane straty, jeśli takie występują, są natychmiast 
ujmowane jako koszty w rachunku zysków i strat. Wartość zapasów dotycząca lokali sprzedanych jest ujmowana w rachun-
ku zysków i strat jako koszt własny sprzedaży w tym samym okresie, co przychody z tego tytułu. 

(n) Przychody i koszty finansowe 

Przychody finansowe obejmują odsetki należne oraz zyski z tytułu różnic kursowych. Przychody z tytułu odsetek wykazuje 
się w rachunku zysków i strat według zasady memoriałowej, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. 

Koszty finansowe obejmują odsetki płatne z tytułu zadłużenia oraz straty z tytułu różnic kursowych.  

Koszty finansowania (włączając odsetki oraz zyski i straty z tytułu różnic kursowych) są rozliczane w czasie i aktywowane 
jako zapasy, gdy są bezpośrednio związane z budową lokali mieszkalnych. Koszty te ujmowane są w rachunku zysków  
i strat przez szacowany okres trwania pożyczki, z wyjątkiem przypadku, gdy są one bezpośrednio związane z budową 
lokalu. Koszty pozyskania finansowania są elementem korygującym efektywną stopę procentową. Koszty finansowe, które 
nie są zaliczane do kosztu wytworzenia produktów, są ujmowane w rachunku zysków i strat przy zastosowaniu metody 
efektywnej stopy procentowej. 

(o) Podatek dochodowy 

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Podatek dochodowy 
ujmowany jest w rachunku zysków i strat. 

– Podatek bieżący stanowi zobowiązanie podatkowe z tytułu dochodu do opodatkowania za dany rok, ustalone przy 
zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy oraz korekty podatku dotyczącego lat ubiegłych. 
Podatek bieżący jest obliczany zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w jurysdykcji właściwej dla siedziby 
poszczególnych Spółek. 

– Podatek odroczony wyliczany jest przy zastosowaniu metody zobowiązania bilansowego, dla wszystkich różnic 
przejściowych pomiędzy wartością aktywów i zobowiązań ustalaną dla celów podatkowych a ich wartością ustalaną dla 
celów księgowych, oraz strat podatkowych z lat ubiegłych do wykorzystania w przyszłości, z wyjątkiem początkowego ujęcia 
aktywów lub pasywów z transakcji, która nie jest połączeniem spółek i w momencie transakcji nie wpływa ani na dochód do 
opodatkowania, ani na zysk księgowy. Ujęta kwota podatku odroczonego opiera się na oczekiwaniach co do sposobu 
realizacji wartości bilansowej aktywów i pasywów, przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących lub uchwalonych 
na dzień bilansowy. 

Podstawowe różnice przejściowe powstają głównie w związku z różnicami w momencie ujęcia przychodów dla celów 
księgowych i podatkowych, korektami wartości nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej, rozliczeniami między-
okresowymi biernymi oraz przychodami/kosztami finansowymi. Ponadto występują straty podatkowe z lat ubiegłych do 
wykorzystania w przyszłości. 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego są ujmowane do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż osiągnięty zostanie 
dochód do opodatkowania, który pozwoli na realizację różnic przejściowych. Na każdy dzień bilansowy aktywa z tytułu 
podatku odroczonego są obniżane w zakresie, w jakim nie jest prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania 
wystarczającego na zrealizowanie różnic przejściowych. 
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(p) Sprawozdawczość segmentów działalności  

Segment działalności jest to dający się wyodrębnić obszar działalności gospodarczej Grupy działający w określonym 
środowisku gospodarczym (segment geograficzny) lub zajmujący się dystrybucją określonych wyrobów i świadczeniem 
określonych usług (segment branżowy), z działalnością którego związane są ryzyka i korzyści odmienne od innych 
segmentów. Podstawowy podział dla celów sprawozdawczości segmentów w Grupie opiera się na segmentach geogra-
ficznych, podział poboczny na segmentach branżowych. 

(q) Nowe standardy i interpretacje nie zastosowane przez Grupę 

Wiele nowych standardów, poprawek do standardów oraz interpretacji jeszcze nie obowiązuje dla okresów kończących się 
31 grudnia 2006 r. i nie zostały one zastosowane przy sporządzaniu niniejszego łącznego sprawozdania finansowego:  

– MSSF 7 Instrumenty finansowe: Ujawnienie informacji oraz zmiana do MSR 1 Prezentacja Sprawozdań Finansowych: 
Ujawnienie informacji o kapitale wymagają rozległych informacji dotyczących znaczenia instrumentów finansowych dla 
sytuacji majątkowej i finansowej Spółki jak i jej wyniku finansowego oraz informacji jakościowych i ilościowych na 
temat natury i zakresu ryzyka. MSSF 7 i MSR 1 z późniejszymi zmianami, które staną się obowiązkowe dla Grupy  
w 2007 roku. będą wymagały dodatkowych not w odniesieniu do instrumentów finansowych Grupy i struktury kapitału 
własnego. 

– MSSF 8 Segmenty operacyjne (obowiązujący od 1 stycznia 2009 r.). Standard wymaga ujawnienia informacji o seg-
mentach w oparciu o elementy składowe jednostki, które zarządzający monitorują w zakresie podejmowania decyzji 
operacyjnych. Segmenty operacyjne to elementy składowe jednostki, dla których oddzielna informacja finansowa jest 
dostępna i regularnie oceniana przez osoby podejmujące kluczowe decyzje odnośnie alokacji zasobów i oceniające 
działalność. Grupa nie zakończyła analizy dotyczącej wpływu nowej interpretacji na łączne sprawozdanie finansowe. 

– KIMSF 7 Zastosowanie metody przekształcenia w MSR 29, Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji. 
Interpretacja wskazuje, w jaki sposób Grupa powinna zastosować wymogi MSR 29 w okresie sprawozdawczym, w któ-
rym uznała po raz pierwszy występowanie zjawiska hiperinflacji w gospodarce wyznaczającej jej walutę funkcjonalną; 
KIMSF 7 staje się obowiązkowy dla Grupy w 2007 r. Grupa nie oczekuje, aby interpretacja miała znaczący wpływ na 
łączne sprawozdanie finansowe. 

– KIMSF 8 Zakres MSSF 2 Płatności w formie akcji własnych odnosi się do transakcji, w których jednostka dokonuje 
płatności w formie akcji własnych w zamian za niewspółmiernie niskie świadczenie wzajemne lub bez świadczenia 
wzajemnego. KIMSF 8 stanie się obowiązkowy dla Grupy w 2007 roku wraz z wymogiem zastosowania retrospekty-
wnie. Grupa nie oczekuje, aby interpretacja miała znaczący wpływ na łączne sprawozdanie finansowe.  

– KIMSF 9 Ponowna ocena wbudowanych instrumentów pochodnych, wymaga, aby ponowna ocena odnośnie 
rozpoznania, czy wbudowane instrumenty pochodne powinny zostać wykazane oddzielnie od umowy bazowej, została 
dokonana tylko w momencie, gdy nastąpiła zmiana warunków umowy. KIMSF 9 staje się obowiązkowy dla Grupy  
w 2007 roku. Grupa nie oczekuje, aby interpretacja miała znaczący wpływ na łączne sprawozdanie finansowe. 

– KIMSF 10 Śródroczna sprawozdawczość a utrata wartości aktywów, zabrania odwracania wcześniej ujętych odpisów  
z tytułu utraty wartości rozpoznanych w poprzednim okresie śródrocznym w odniesieniu do wartości firmy oraz 
inwestycji w instrumenty kapitałowe lub aktywów finansowych wycenianych w cenie nabycia. KIMSF 10 staje się 
obowiązkowy dla Grupy w 2007 roku i odnosi się do wartości firmy, inwestycji w instrumenty kapitałowe oraz aktywów 
finansowych wycenianych w cenie nabycia od momentu wdrożenia przez Grupę zasad wyceny zgodnych z MSR 36 
oraz MSR 39 odpowiednio. Grupa nie oczekuje, aby KIMSF 10 miał znaczący wpływ na łączne sprawozdanie 
finansowe. 

– KIMSF 11 Transakcje w akcjach grupy kapitałowej i akcjach własnych (obowiązująca dla okresów rocznych 
rozpoczynających się dnia lub po 1 marca 2007 r.) wymaga, aby transakcje, w których jednostka płaci akcjami 
własnymi za otrzymane dobra lub usługi, uznać za transakcje w akcjach własnych bez względu na to, czy jednostka 
może lub musi wykupić te instrumenty kapitałowe w celu wypełnienia ciążącego na niej zobowiązania. Interpretacja 
wskazuje także, czy transakcje w akcjach podmiotu dominującego, w których dostawca dóbr lub usług dla jednostki 
otrzymuje instrumenty kapitałowe podmiotu dominującego, powinny być klasyfikowane jako rozliczane pieniężnie lub 
kapitałowo w sprawozdaniu finansowym Grupy. Interpretacja nie ma zastosowania do działalności Grupy, gdyż Grupa 
nie przeprowadzała transakcji w akcjach grupy kapitałowej i akcjach własnych.  

– KIMSF 12 Umowy koncesyjne (obowiązująca dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia lub po 1 stycznia 2008 
r.) określa wskazówki dla podmiotów sektora prywatnego w odniesieniu do zagadnień rozpoznawania i wyceny, które 
powstają przy rozliczaniu transakcji związanych z koncesjami na świadczenie usług udzielanymi podmiotom 
prywatnym przez podmioty sektora publicznego. KIMSF 12 nie ma zastosowania do działalności Grupy, gdyż Grupa 
nie przeprowadzała transakcji związanych z koncesjami.  
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– MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego, z późniejszą zmianą (obowiązuje od 1 stycznia 2009). Zmieniony 
standard wymaga kapitalizacji kosztów finansowania zewnętrznego odnoszących się do aktywów, wymagających 
znaczącego okresu czasu przygotowania ich do użytkowania bądź sprzedaży. Poprawiony MSR 23 nie ma zastoso-
wania do działalności Grupy, gdyż Grupa aktywuje koszty finansowania zewnętrznego w wartości zapasów.  

– KIMSF 13 Programy lojalnościowe (obowiązująca dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia lub po 1 lipca 2008 
r.) Interpretacja określa, w jaki sposób jednostka, która przyznaje punkty lojalnościowe klientom za zakup określonych 
produktów lub usług powinna ujmować w księgach swoje zobowiązania z tytułu dostarczenia darmowych lub 
dostępnych z rabatem towarów i usług dla klientów, którzy wykorzystają zgromadzone punkty. Zgodnie z wymogami 
KIMSF jednostka powinna przyporządkować część przychodu ze sprzedaży do przyznanych punktów lojalnościowych 
i ująć przychód w momencie wypełnienia obowiązku związanego z nagrodami. Grupa nie oczekuje, aby interpretacja 
miała znaczący wpływ na łączne sprawozdanie finansowe. 

– KIMSF 14 MSR 19 Aktywa wynikające z programów określonych świadczeń i wymogi minimalnego finansowania i ich 
interakcje (obowiązująca dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia lub po 1 stycznia 2008 r.). Interpretacja 
zawiera wytyczne odnośnie: 1) kiedy obowiązkowe wpłaty na rzecz programu oraz ograniczenia wyznaczone przez 
paragraf 58 MSR 19 są dostępne; 2) w jaki sposób wymogi minimalnego finansowania oddziałują na dostępność 
obniżek przyszłych składek na rzecz programu oraz 3) kiedy wymogi minimalnego finansowania mogą powodować 
powstanie zobowiązania z tytułu określonych świadczeń. Zgodnie z KIMSF 14 nie istnieje wymóg rozpoznania przez 
pracodawcę dodatkowego zobowiązania, chyba że wpłaty realizowane zgodnie z wymogami minimalnego finansowa-
nia nie mogą być odzyskane przez jednostkę. Grupa nie prowadzi działalności w krajach, w których obowiązują 
wymogi minimalnego finansowania, gdzie na pracodawcy ciążyłyby ograniczenia w zakresie odzyskiwania nadwyżki  
w formie refundacji z programu oraz obniżki przyszłych składek. 

4. Ustalenie wartości godziwej 

Określenie wartości godziwej zarówno finansowych, jak i niefinansowych aktywów i zobowiązań jest wymagane dla potrzeb 
grupowych zasad rachunkowości i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Metody zastosowane do ustalenia wartości godziwej 
dla potrzeb wyceny i ujawnień przedstawiono w notach objaśniających do poszczególnych składników aktywów i zobowiązań: 
nieruchomości inwestycyjne (zob. Nota 13), instrumenty finansowe inne niż instrumenty pochodne (zob. Nota 25). 

5. Sprawozdawczość segmentów działalności 

Sprawozdawczość segmentów działalności prezentowana jest w odniesieniu do geograficznych segmentów działalności (podział 
główny) i segmentów branżowych (podział poboczny). 

Ceny stosowane w rozliczeniach pomiędzy poszczególnymi segmentami oparte są o ceny rynkowe.  

Wynik segmentu, jego aktywa oraz zobowiązania zawierają pozycje, które go dotyczą w sposób bezpośredni, jak również te, które 
w oparciu o racjonalne przesłanki można przypisać do poszczególnych segmentów. Nieprzypisane do segmentu pozycje obejmują 
głównie zaciągnięte kredyty i pożyczki wraz z powiązanymi kosztami, koszty związane z siedzibą Spółki, a także aktywa i zobo-
wiązania z tytułu podatku dochodowego.  

Wydatek inwestycyjny w ramach segmentu jest to całkowity koszt poniesiony na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz 
wartości niematerialnych, wyłączając wartość firmy.  

Segmenty geograficzne 

Działalność operacyjna Grupy skupiona jest głównie na trzech segmentach geograficznych: 

• Warszawa; 

• Poznań; 

• Wrocław. 

Segmenty branżowe 

Grupa wyodrębnia dwa segmenty branżowe:  

• Budowa i sprzedaż lokali mieszkalnych („Budownictwo mieszkaniowe”); 

• Budowa i wynajem pomieszczeń biurowych („Najem”). 
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Informacje przedstawione w poniższej tabeli ujęto w oparciu o geograficzną lokalizację spółek Grupy oraz ich aktywów. 

  Warszawa  Poznań  Wrocław  Nieprzy-
pisane  Eliminacje  Razem 

 W tysiącach PLN 

Przychody od odbiorców zewnętrznych razem             

Budownictwo mieszkaniowe..................................  57.206  –  –  –  (2.207)  54.999 

Najem....................................................................  1.177  –  –  –  –  1.177 

             

Przychody z transakcji pomiędzy segmentami .....  –  –  –  –  –  – 

Przychody razem...................................................  58.383  –  –  –  (2.207)  56.176 

             

Wynik segmentu             

Budownictwo mieszkaniowe..................................  13.981  –  –  –  (33)  13.948 

Najem....................................................................  21.696  –  –  –  –  21.696 

             

Nieprzypisane koszty.............................................  –  –  –  3.176  –  3.176 

Zysk przed opodatkowaniem................................  35.677  –  –  3.176  (33)  38.820 

             

Podatek dochodowy ..............................................            (6.902) 

             

Zysk netto..............................................................            31.918 

 

  Warszawa  Poznań  Wrocław  Nieprzy-
pisane  Eliminacje  Razem 

  W tysiącach PLN 

Aktywa segmentu             

Budownictwo mieszkaniowe..................................  282.281  8.666  6.553  –  (40.649)  256.851 

Najem....................................................................  45.930  –  –  –  –  45.930 

             

Nieprzypisane aktywa............................................  –  –  –  2.750  –  2.750 

Aktywa razem........................................................  328.211  8.666  6.553  2.750  (40.649)  305.531 

             

Zobowiązania segmentu             

Budownictwo mieszkaniowe..................................  178.941  6.973  6.613  –  (39.788)  152.739 

Najem....................................................................  16.450  –  –  –  –  16.450 

             

Nieprzypisane zobowiązania .................................  –  –  –  11.595  –  11.595 

Zobowiązania razem .............................................  195.391  6.973  6.613  11.595  (39.788)  180.784 

             

Wydatki inwestycyjne ............................................  295  –  –  –  –  295 

Amortyzacja...........................................................  68  –  –  –  –  68 
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6. Przychody 

 2006 

 W tysiącach PLN 

Przychody ze sprzedaży lokali mieszkalnych........................................................................................................................ 54.999 

Przychody z tytułu najmu ...................................................................................................................................................... 1.177 

Przychody razem................................................................................................................................................................ 56 176 

7. Koszty według rodzaju 

 2006 

 W tysiącach PLN 

Koszt własny sprzedaży ..................................................................................................................................................... 32.609 

  

Amortyzacja .......................................................................................................................................................................... 68 

Zużycie materiałów i energii.................................................................................................................................................. 767 

Usługi obce ........................................................................................................................................................................... 2.540 

Podatki i opłaty...................................................................................................................................................................... 826 

Koszty pracownicze (zob. Nota 8)......................................................................................................................................... 1.728 

Pozostałe .............................................................................................................................................................................. 712 

Koszty ogólnego zarządu ................................................................................................................................................... 6.641 

  

Razem .................................................................................................................................................................................. 39.250 

8. Koszty pracownicze 

 2006 

 W tysiącach PLN 

Wynagrodzenia ..................................................................................................................................................................... 1.456 

Ubezpieczenia społeczne ..................................................................................................................................................... 272 

Razem .................................................................................................................................................................................. 1.728 

9. Przychody i koszty finansowe 

 2006 

 W tysiącach PLN 

Różnice kursowe................................................................................................................................................................... 1.219 

Odsetki od udzielonych pożyczek ......................................................................................................................................... 2 

Przychody z tytułu odsetek od lokat bankowych ................................................................................................................... 203 

Przychody finansowe razem .............................................................................................................................................. 1.424 

  

Koszty z tytułu odsetek na zobowiązaniach finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu .......................... (1.333) 

Różnice kursowe .................................................................................................................................................................. 49 

Koszty finansowe razem .................................................................................................................................................... (1.284) 

Wynik finansowy netto ....................................................................................................................................................... 140 
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10. Podatek dochodowy 

 2006 

 W tysiącach PLN 

Podatek dochodowy bieżący  

Podatek dochodowy za rok bieżący................................................................................................................................ 5.371 

Podatek dochodowy bieżący razem ............................................................................................................................ 5.371 

  

Podatek odroczony  

Powstanie i odwrócenie różnic przejściowych................................................................................................................. 3.375 

Podatek odroczony wynikający ze strat podatkowych z lat poprzednich......................................................................... (1.844) 

Podatek odroczony razem............................................................................................................................................ 1.531 

Podatek dochodowy razem.......................................................................................................................................... 6.902 

  

Uzgodnienie efektywnej stopy podatkowej  

  

Zysk netto za rok obrotowy................................................................................................................................................... 31.918 

Podatek dochodowy ............................................................................................................................................................. 6.902 

  

Zysk przed opodatkowaniem ............................................................................................................................................ 38.820 

  

Podatek dochodowy zgodnie ze stawką obowiązującą w Polsce (19%) .............................................................................. 7.376 

  

Efekt podatkowy:  

Różnice przejściowe z lat ubiegłych, dla których aktywa z tytułu podatku odroczonego zostały rozpoznane w roku 
bieżącym .............................................................................................................................................................................. (190) 

Inne różnice przejściowe ...................................................................................................................................................... (284) 

Podatek dochodowy zgodnie z efektywną stawką podatkową (18%) ............................................................................ 6.902 

11. Rzeczowe aktywa trwałe 

 Rzeczowe  
aktywa trwałe 

 W tysiącach PLN 

Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych  

Stan na dzień 1 stycznia 2006.............................................................................................................................................. 251 

Zwiększenia.......................................................................................................................................................................... 165 

Stan na dzień 31 grudnia 2006 ......................................................................................................................................... 416 

  

Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości  

Stan na dzień 1 stycznia 2006 r. .......................................................................................................................................... 74 

Amortyzacja za okres ........................................................................................................................................................... 27 

Stan na dzień 31 grudnia 2006 .......................................................................................................................................... 101 

  

Wartość netto  

Stan na dzień 1 stycznia 2006.............................................................................................................................................. 177 

Stan na dzień 31 grudnia 2006 .......................................................................................................................................... 315 

  

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości i ich późniejsze odwracanie  

W roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2006 r. Grupa nie dokonała odpisów z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych. 
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12. Wartości niematerialne 

 Oprogramowanie 

 W tysiącach PLN 

Wartość brutto wartości niematerialnych  

Stan na dzień 1 stycznia 2006 ............................................................................................................................................. 79 

Zwiększenia ......................................................................................................................................................................... 131 

Stan na dzień 31 grudnia 2006 .......................................................................................................................................... 210 

  

Umorzenie  

Stan na dzień 1 stycznia 2006 ............................................................................................................................................. – 

Amortyzacja za okres........................................................................................................................................................... 41 

Stan na dzień 31 grudnia 2006 .......................................................................................................................................... 41 

  

Wartość netto  

Stan na dzień 1 stycznia 2006 ............................................................................................................................................. 79 

Stan na dzień 31 grudnia 2006 .......................................................................................................................................... 169 

  

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości i ich późniejsze odwracanie  

W roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2006 r. Grupa nie dokonała odpisów z tytułu trwałej utraty wartości niematerialnych. 

Odpisy amortyzacyjne są alokowane do kosztów ogólnego zarządu w rachunku zysków i strat. 

13. Nieruchomości inwestycyjne 

 2006 

 W tysiącach PLN 

Cena nabycia  

Stan na dzień 1 stycznia ....................................................................................................................................................... 7.810 

Stan na dzień 31 grudnia.................................................................................................................................................... 7.810 

  

Zmiana wartości godziwej  

Stan na dzień 1 stycznia ....................................................................................................................................................... 14.736 

Zwiększenie wartości godziwej ............................................................................................................................................. 21.754 

Stan na dzień 31 grudnia.................................................................................................................................................... 36.490 

  

Wartość godziwa  

Stan na dzień 1 stycznia ....................................................................................................................................................... 22.546 

Stan na dzień 31 grudnia.................................................................................................................................................... 44.300 

Nieruchomości inwestycyjne obejmują nieruchomości, utrzymywane w celu czerpania w długim okresie zysków z wynajmu oraz 
wzrostu wartości, które jednocześnie nie są zajmowane przez Grupę. Na dzień 31 grudnia 2006 r., na nieruchomości inwestycyjne 
składają się: się grunt położony w Warszawie (przy ulicy Kłobuckiej), posiadany przez Grupę w oparciu o prawo wieczystego 
użytkowania oraz kilka budynków i magazynów usytuowanych na posiadanej działce gruntu, które w części były wynajmowane 
osobom trzecim na podstawie umów najmu zawartych na czas nieoznaczony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.  

Portfel nieruchomości inwestycyjnych wyceniany jest raz w roku przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego, który posiada 
odpowiednio uznane kwalifikacje zawodowe. Wartość godziwa ustalana jest na podstawie aktualnych cen występujących na akty-
wnym rynku. 
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Przychód zrealizowany oraz koszty poniesione związane z nieruchomością inwestycyjną w trakcie roku obrotowego kończącego 
się 31 grudnia 2006 r. prezentuje poniższa tabela: 

 Przychód z najmu  Koszty 

 W tysiącach PLN 

Kłobucka............................................................................................................................... 970  1.123 

Płatności z tytułu nieodwoływalnych umów leasingu na dzień 31 grudnia 2006 r. kształtują się w sposób przedstawiony poniżej. 

 W tysiącach PLN 

Minimalne płatności z tytułu leasingu (do roku) .................................................................................................................... 174 

14. Długoterminowe należności z tytułu leasingu finansowego 

Grupa jest stroną umowy leasingu finansowego, na podstawie której wynajmuje stronie trzeciej budynek biurowy wraz z gruntem 
przynależnym do tego budynku położonym w Warszawie. Umowa wygasa z dniem 2 marca 2024 r. 

Należności z tytułu leasingu finansowego, podział na długo- i krótkoterminowe oraz ich wiekowanie na dzień 31 grudnia 2006 r. 
prezentuje poniższa tabela. 

 Do roku  Od 1 do 5 lat  Powyżej 5 lat  Razem 

 W tysiącach PLN 

Należności z tytułu płatności leasingu 
finansowego ..................................................... 96  383  1.151  1.630 

Odsetki nienaliczone ....................................... (73)  (266)  (562)  (901) 

Razem.............................................................. 23  117  589  729 

Należności z tytułu leasingu finansowego, podział na długo- i krótkoterminowe oraz ich strukturę wiekową na dzień 1 stycznia 
2006 r. prezentuje poniższa tabela: 

 Do roku  Od 1 do 5 lat  Powyżej 5 lat  Razem 

 W tysiącach PLN 

Należności z tytułu płatności leasingu 
finansowego ..................................................... 107  429  1.396  1.932 

Odsetki nienaliczone ........................................ (84)  (309)  (700)  (1.093) 

Razem.............................................................. 23  120  696  839 

15. Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym 

W dniu 31 października 2006 r. Grupa udzieliła spółce Jerusalem Finance Company B.V. („JFC”) niezabezpieczonej pożyczki  
w kwocie 13.399 tysięcy PLN. JFC jest spółką w całości będącą własnością udziałowców Grupy Kapitałowej oraz finansującą 
wszystkie spółki Grupy. Saldo pożyczki na dzień 31 grudnia 2006 r. obejmuje kapitał w kwocie 13.399 tysięcy PLN oraz naliczone 
odsetki w wysokości 134 tysięcy PLN. Pożyczka jest wymagalna w dniu 31 października 2011 r. i jest oprocentowana w wysokości 
6%. Kapitał i odsetki są płatne w dniu wymagalności pożyczki. Pożyczkobiorca ma możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki po 
upływie roku od podpisania umowy. Informacje dotyczące wartości godziwej pożyczki zawarte są w Nocie 25. 



Ronson Europe N.V. – Łączne sprawozdanie finansowe Grupy Ronson za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 roku 

 

 
Informacje objaśniające do łącznego sprawozdania finansowego 

 

F-24

16. Aktywa oraz rezerwa z tytułu podatku odroczonego  

Rozpoznane aktywa oraz rezerwa z tytułu podatku odroczonego  

Aktywa oraz rezerwa z tytułu podatku odroczonego na początek oraz na koniec roku obrotowego odnoszą się do następujących 
pozycji: 

 

 
Bilans otwarcia  Ujęte w rachunku 

zysków i strat  Bilans zamknięcia 

 W tysiącach PLN 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego       

Różnice kursowe ................................................................................. 179  (173)  6 

Odsetki naliczone ................................................................................ 300  (211)  89 

Strata podatkowa z lat ubiegłych ......................................................... 1.992  1.844  3.836 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ................................................. 2.471  1.460  3.931 

      

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego      

Różnica przejściowa z tytułu odmiennego momentu ujęcia 
przychodów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych dla celów 
księgowych i podatkowych .................................................................. 3.829  (1.668)  2.161 

Wzrost wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych.................... 2.800  4.133  6.933 

Różnice kursowe ................................................................................. 169  25  194 

Odsetki naliczone ................................................................................ 130  470  600 

Inne ..................................................................................................... 24  32  56 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego................................................ 6.952  2.992  9.944 

      

Aktywa z tytułu podatku odroczonego....................................................... 2.471    3.931 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego .................................................... 6.952    9.944 

Kompensata aktywów z tytułu podatku odroczonego i rezerwy z tytułu 
podatku odroczonego dla poszczególnych spółek .................................... (977)    (1.181) 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego wykazane w bilansie .............. 1.494    2.750 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego wykazana w bilansie ............ 5.975    8.763 

Nieujęte rezerwy z tytułu podatku odroczonego 

Nie występują nieujęte rezerwy z tytułu podatku odroczonego.  

Nieujęte aktywa z tytułu podatku odroczonego 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego są ujmowane do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż osiągnięty zostanie dochód do 
opodatkowania, który pozwoli na realizację aktywa. Nieujęte aktywa z tytułu podatku odroczonego odnoszą się głównie do strat 
podatkowych z lat ubiegłych, w przypadku których mało prawdopodobne jest osiągnięcie przychodu pozwalającego na realizację 
tych strat w możliwym do rozliczenia terminie. 

Zmiany nieujętych aktywów z tytułu podatku odroczonego  

W roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2006 r. nieujęte aktywa z tytułu podatku odroczonego wzrosły o 1.394 tysiące PLN  
z poziomu 4.153 tysięcy PLN do 5.547 tysięcy PLN.  

Realizacja aktywów z tytułu podatku odroczonego 

Oceniając realizację aktywów z tytułu podatku odroczonego, Zarząd brał pod uwagę prawdopodobieństwo realizacji części lub 
całości aktywów z tytułu podatku odroczonego. Realizacja aktywów z tytułu podatku odroczonego jest uzależniona od poziomu 
dochodów do opodatkowania osiągniętych w okresie, w których różnice są możliwe do odliczenia. Dokonując swej oceny, Zarząd 
brał pod uwagę planowane wykorzystanie rezerwy z tytułu podatku odroczonego, prognozowane przyszłe dochody do 
opodatkowania oraz strategię podatkową. Aby w całości zrealizować aktywa z tytułu podatku odroczonego, Grupa powinna 
osiągnąć dochód podatkowy w wysokości około 14,5 miliona PLN. Dochód do opodatkowania za rok kończący się 31 grudnia 
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2006 r. wyniósł 29.061 tysięcy PLN. Bazując na historycznym poziomie dochodów do opodatkowania oraz prognoz dotyczących 
przyszłych dochodów do opodatkowania w okresach, w których aktywa z tytułu podatku odroczonego mogą podlegać odliczeniu, 
Zarząd Spółki wyraża przekonanie, iż prawdopodobne jest, że Grupa osiągnie korzyści z realizacji różnic przejściowych na dzień 
31 grudnia 2006 r. Kwota aktywów z tytułu podatku odroczonego uznana za możliwą do zrealizowania może ulec zmniejszeniu  
w przyszłości, jeśli poziom prognozowanego dochodu do opodatkowania będzie niższy w okresie wykorzystania strat podat-
kowych z lat ubiegłych. 

Straty podatkowe są możliwe do odliczenia w maksymalnej wysokości 50% w jednym roku w ciągu pięcioletniego okresu nastę-
pującego po okresie, w którym powstały. 

17. Zapasy lokali mieszkalnych 

 Stan na 

  31 grudnia 
2006  1 stycznia 

2006 

 W tysiącach PLN 

Produkcja w toku .........................................................................................................................  178.748  68.572 

Wyroby gotowe............................................................................................................................  4.172  4.315 

Zapasy wyceniane według kosztu wytworzenia .....................................................................  182.920  72.887 

Zapasy wyceniane według ceny sprzedaży możliwej do uzyskania .....................................  –  – 

Koszty finansowania zewnętrznego skapitalizowane jako zapasy oraz stopę kapitalizacji prezentuje poniższa tabela: 

 Stan na 

  
31 grudnia 

2006  
1 stycznia 

2006 

 W tysiącach PLN 

Odsetki ........................................................................................................................................  11.601  5.975 

(Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych, netto ............................................................................  (3.142)  301 

Razem.........................................................................................................................................  8.459  6.276 

     

Stopa kapitalizacji........................................................................................................................  6%  9% 

18. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

  Stan na 

 Nota  31 grudnia 
2006  1 stycznia 

2006 

  W tysiącach PLN 

Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych ...................................... 28  79  79 

Należności z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) ..................................................   14.875  1.488 

Pozostałe należności z tytułu dostaw i usług.................................................................   1.936  1.451 

Zaliczki na aktywa obrotowe .........................................................................................   18  58 

Zaliczki na poczet lokali mieszkalnych ..........................................................................   4.787  5.027 

Razem...........................................................................................................................   21.695  8.103 

Na dzień 31 grudnia 2006 r. Grupa nie utworzyła odpisu aktualizującego wartość należności (na dzień 1 stycznia 2006 r.:  
48 tysięcy PLN). 

Na dzień 31 grudnia 2006 r. należności denominowane w walutach innych niż waluta funkcjonalna były nieistotne.  
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19. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

 Stan na 

 31 grudnia 
2006  1 stycznia 

2006 

 W tysiącach PLN 

Środki pieniężne w kasie.................................................................................................................... 17  14 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych ..................................................................................... 39.103  11.743 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty................................................................................................. 39.120  11.757 

Na dzień 1 stycznia 2006 r. Grupa posiadała depozyt na żądanie („overnight deposit”) w kwocie 8.713 tysięcy PLN. Efektywna 
stopa procentowa dla depozytów na żądanie wynosiła 3,1-3,4%. Na dzień 31 grudnia 2006 r. Grupa nie posiadała depozytów. 

20. Kapitał własny 

Uzgodnienie zmian w kapitale własnym 

 Kapitał własny 

 W tysiącach PLN 

Kapitał własny Grupy Ronson na dzień 1 stycznia 2006............................................................................................................. 4.806 

Zwiększenia ze sprzedaży udziałów w spółkach Grupy Ronson oraz pozostałych dopłat do kapitału w spółkach Grupy Ronson ... 69.333 

Zysk netto ................................................................................................................................................................................... 31.897 

Stan na dzień 31 grudnia 2006 ................................................................................................................................................. 106.036 

W listopadzie 2006 r. Grupa i jej udziałowcy podpisała ze stroną trzecią umowę, na mocy której strona trzecia stała się 
bezpośrednim udziałowcem 20 polskich spółek Grupy. W związku z powyższą umową 20 polskich spółek objętych umową 
wyemitowało nowe udziały, które zostały objęte i pokryte wkładem pieniężnym przez stronę trzecią. 

Kapitał zakładowy spółki Ronson Europe N.V. wynosi 172 tysiące PLN. Liczba akcji („authorized shares”) Spółki wynosi 225.000 
akcji o wartości nominalnej 1 EUR każda. Liczba wyemitowanych i opłaconych akcji na dzień powstania Spółki wynosiła 45.000. 
Jako, że spółka Ronson Europe N.V została utworzona 18 czerwca 2007 r., w łącznym bilansie na dzień 31 grudnia 2006 r. kapitał 
zakładowy nie został wykazany.  

Faktycznie, na dzień 1 stycznia 2006 r. akcjonariusze Spółki posiadali 100-proc. kontrolę nad polskimi jednostkami.  

21. Rezerwy 

 W tysiącach PLN 

Stan na dzień 1 stycznia 2006 .................................................................................................................................................... 501 

Zwiększenie ................................................................................................................................................................................ – 

Zmniejszenie............................................................................................................................................................................... – 

Stan na dzień 31 grudnia 2006 ................................................................................................................................................. 501 

22. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 

Informacje na temat umownych warunków oprocentowanych pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Grupę zostały przedsta-
wione poniżej. Więcej informacji na temat ekspozycji na ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko kursowe – zob. Nota 25. 

  Stan na 

  31 grudnia 
2006  1 stycznia 

2006 

 W tysiącach PLN 

Zobowiązania długoterminowe ...............................................................................................     

Pożyczki od jednostek powiązanych..........................................................................................  71.069  66.802 

Zabezpieczone kredyty bankowe...............................................................................................  22.988  1.277 

Zobowiązania długoterminowe razem....................................................................................  94.057  68.079 

     

Zobowiązania krótkoterminowe..............................................................................................  10.085  976 
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Harmonogram i warunki spłat kredytów i pożyczek 

Warunki pozostałych do spłaty pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2006 r. są następujące:  

– Wszystkie pożyczki od jednostek powiązanych są niezabezpieczone, mają termin wymagalności 31 października 2011 r. 
oraz są oprocentowane na poziomie 6%. Wszystkie pożyczki są denominowane w PLN. 

– Kredyty bankowe (długo- i krótkoterminowe) zostały udzielone przez PKO BP, są zabezpieczone i oprocentowane na pozio-
mie WIBOR +1,1%.  

Terminy wymagalności kredytów bankowych na dzień 31 grudnia 2006 r. są następujące:  

Data wymagalności Razem 

31 grudnia 2008 .......................................................................................................................................................................... 4.395 

4 lipca 2009 ................................................................................................................................................................................. 18.593 

  

Długoterminowe .......................................................................................................................................................................... 22.988 

  

30 września 2007 ........................................................................................................................................................................ 10.085 

Ustanowiono następujące zabezpieczenia dla kredytów bankowych:  

– Hipoteka zwykła i kaucyjna na gruncie; 

– Zastaw na rachunku bankowym w PKO BP do wartości/rat wymagalnych (0 PLN na dzień 31 grudnia 2006 r.); 

– Zastaw na wszystkich rachunkach bankowych w Fortis Bank S.A. (5.667 tysięcy PLN na dzień 31 grudnia 2006 r.); 

– Weksel in blanco z deklaracją wekslową do kwoty pożyczki wraz z odsetkami; 

– Zaliczki na wypłatę dywidendy do momentu pełnej spłaty zadłużenia są niedozwolone. 

Wszystkie pożyczki i kredyty zawierają klauzulę umożliwiającą wcześniejszą spłatę kredytu. 

23. Przychody przyszłych okresów 

Na przychody przyszłych okresów, zaklasyfikowane jako bieżące, składają się zaliczki wpłacone przez klientów na poczet budowy 
mieszkań (odroczone przychody). 

Przychody przyszłych okresów obejmują wpłacone zaliczki w odniesieniu do następujących projektów: 

  Stan na 

  31 grudnia 
2006  1 stycznia 

2006 

 W tysiącach PLN 

Biały Dom...................................................................................................................................  –  6 

Kłobucka.....................................................................................................................................  95  13 

Imaginarium I..............................................................................................................................  567  7 

Lazurowa Dolina.........................................................................................................................  167  13.704 

Meridan ......................................................................................................................................  38.619  1.007 

Mistral.........................................................................................................................................  348  – 

Pegaz 1 ......................................................................................................................................  –  770 

Pegaz 2 ......................................................................................................................................  10.733  3.548 

Słoneczny Skwer........................................................................................................................  619  1.310 

Inne ............................................................................................................................................  6  29 

Razem........................................................................................................................................  51.154  20.394 
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24. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe  

  Stan na 

 Nota  31 grudnia 
2006  1 stycznia 

2006 

  W tysiącach PLN 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych............................ 28  4  178 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek..............................   10.818  15.695 

Pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne ......................................   2.570  426 

Razem ...........................................................................................................................   13.392  16.299 

25. Instrumenty finansowe 

Ekspozycja na ryzyko kredytowe, ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko kursu wymiany powstaje w trakcie normalnej działalności 
Grupy.  

Ryzyko kredytowe 

Grupa dokonuje znaczących przelewów środków pieniężnych jako zabezpieczenia przedwstępnych umów zakupu gruntu. Na 
dzień 31 grudnia 2006 r. płatności dokonane z tytułu zakupu gruntu wyniosły 4.787 tysięcy PLN (zob. Nota 18). Grupa 
minimalizuje ryzyko kredytowe powstałe w wyniku powyższych płatności poprzez ich wpis do księgi wieczystej odpowiednich 
nieruchomości. Zarząd wdrożył politykę kredytową, w wyniku czego ekspozycja na ryzyko kredytowe jest na bieżąco 
monitorowana. Grupa nie przewiduje niewywiązania się kontrahentów ze swoich zobowiązań. Wartość bilansowa należności  
z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych (zob. Nota 18) odzwierciedla maksymalne narażenie na to ryzyko. 

Ryzyko stopy procentowej 

Pożyczki ze stałą stopą procentową zaciągnięte przez Grupę są narażone na ryzyko zmiany ich wartości godziwej w wyniku 
zmiany stóp procentowych. Pożyczki ze zmienną stopą procentową narażone są na ryzyko zmiany przepływów pieniężnych  
w wyniku zmiany stóp procentowych. Krótkoterminowe należności i zobowiązania nie są narażone na ryzyko stopy procentowej.  

Efektywne stopy procentowe i analizy kategorii wiekowych  

W poniższej tabeli przedstawiona została średnia efektywna stopa procentowa dotycząca oprocentowanych aktywów i zobo-
wiązań w podziale na poszczególne kategorie zapadalności lub ponownego przeszacowania. 

 

 Średnia 
efektyw-
na stopa 
procen-

towa 

 Razem  Do 6 
miesięcy  6-12 

miesięcy   1-2 
lata  2-5 lat  Powyżej 

5 lat 

 

Nota 

 W tysiącach PLN 

Instrumenty finansowe ze stałą 
stopą procentową                

Pożyczki udzielone............................. 15  6%  13.533  –  –  –  –  13.533 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ..... 19  2%  39.120  39.120  –  –  –  – 

Pożyczki od jednostek 
powiązanych ...................................... 22  6%  71.069  –  –  –  71.069  – 

                

Instrumenty finansowe ze 
zmienną stopą procentową                

Zabezpieczone kredyty bankowe....... 22  WIBOR 
+1,1%  33.073  –  10.085  –  22.988  – 

Ryzyko kursowe 

Do 31 października 2006 r. Grupa była narażona na ryzyko kursowe związane z pożyczkami wyrażonymi w walutach innych niż 
PLN. Walutą powodującą to ryzyko był głównie dolar amerykański (USD). Na dzień 31 października 2006 r. wszystkie kredyty 
denominowane w USD zostały przewalutowane na PLN, co w rezultacie spowodowało, że wszystkie zobowiązania były denomi-
nowane w PLN.  
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Analiza wrażliwości 

Poprzez zarządzanie ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem kursowym Grupa dąży do zmniejszenia wpływu krótkotermi-
nowych wahań na wynik Grupy. Utrzymujące się w długim okresie zmiany kursów walutowych i stóp procentowych będą jednak 
miały wpływ na zysk Grupy w dłuższym okresie.  

Szacuje się, że wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. ogólny wzrost stóp procentowych o jeden punkt procentowy spowodowałby 
zmniejszenie zysku Grupy przed opodatkowaniem o około 333 tysiące PLN. 

Wartość godziwa 

Wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań wraz z ich wartością bilansową prezentuje poniższa tabela: 

  2006 

  Wartość 
bilansowa  Wartość  

godziwa 

 

Nota 

 W tysiącach PLN 

Pożyczki udzielone...................................................  15  13.533  13.533 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe....  18  21.677  21.677 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ...........................  19  39.120  39.120 

Zabezpieczone kredyty bankowe .............................  22  33.073  33.073 

Pożyczki od jednostek powiązanych ........................  22  71.069  70.452 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 24  13.392  13.392 

Razem......................................................................    191.864  191.247 

Nieujęty zysk...........................................................      617 

Oszacowanie wartości godziwej 

Do oszacowania wartości godziwej poszczególnych grup instrumentów finansowych przyjęto następujące metody i założenia: 

• Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe, środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz zobowiązania z tytułu dostaw  
i usług oraz pozostałe: wartość bilansowa niniejszych instrumentów finansowych odpowiada wartości godziwej ze względu 
na szybką zapadalność tych instrumentów; 

• Zabezpieczone kredyty bankowe: wartość bilansowa odpowiada wartości godziwej ze względu na zmienne oprocentowanie 
kredytów zbliżone do oprocentowania rynkowego;  

• Pożyczki od jednostek powiązanych oraz pożyczki udzielone: wartość godziwa jest szacowana jako bieżąca wartość przy-
szłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu stopy procentowej dla podobnego instrumentu, o podobnym 
terminie zapadalności, ogłoszonej przez bank, z którego usług Spółka korzysta. 

Stopy procentowe wykorzystywane do oszacowania wartości godziwej  

Stopa procentowa wykorzystywana do dyskontowania szacowanych przepływów pieniężnych (denominowanych w PLN) wynosi 
6% i została ustalona przez jednostkę w oparciu o WIBOR na dzień 31 grudnia 2006 r. powiększony o odpowiednią marżę. 

26. Zobowiązania inwestycyjne 

Na dzień 31 grudnia 2006 r. Grupa nie posiadała zobowiązań inwestycyjnych.  

27. Zobowiązania warunkowe 

Zobowiązania warunkowe odnoszą się głównie do warunkowych świadczeń z tytułu nabycia gruntu, których zapłata jest prawdo-
podobna. Na dzień 31 grudnia 2006 r. zobowiązania warunkowe z tego tytułu wynosiły 26.971 tysięcy PLN, a ich wymagalność 
jest uzależniona od podpisania końcowej umowy przenoszącej prawo własności gruntu oraz zmiany wpisu w księdze wieczystej.  

Dodatkowo, zobowiązania w stosunku do głównego wykonawcy z tytułu usług budowlanych, które będą świadczone w przyszłości, 
wynoszą na dzień 31 grudnia 2006 r. 15.307 tysięcy PLN. 

28. Podmioty powiązane 

Jednostka dominująca oraz jednostka dominująca wyższego szczebla 

Kapitał zakładowy i zmiany w trakcie roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2006 r. – zob. Nota 1.  
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Grupa przeprowadza różnorodne transakcje ze spółkami zależnymi, dyrektorami i członkami Zarządu. 

Główne transakcje z podmiotami powiązanymi dotyczą: 

• pożyczek udzielonych (zob. Nota 15), 

• pożyczek otrzymanych (zob. Nota 22), 

• obciążeń od ITR Dori (zob. poniżej), oraz 

• transakcji z kluczowymi członkami kadry zarządzającej (zob. poniżej). 

Transakcje z kluczowymi członkami kadry zarządzającej 

Kluczowymi członkami kadry zarządzającej Grupy są: 

Dror Kerem – Prezes Zarządu Ronson Development Management Sp. z o.o.; 

Ariel Bouskila – Członek Zarządu Ronson Development Management Sp. z o.o.; 

Anna Petrulewicz – Prezes/Członek Zarządu; 

Andrzej Gutowski – Członek Zarządu. 

Pożyczki udzielone na rzecz dyrektorów 

Na dzień 31 grudnia 2006 r. nie udzielono żadnych pożyczek na rzecz dyrektorów. 

Świadczenia na rzecz kluczowych członków kadry zarządzającej 

Z wyjątkiem świadczeń opisanych poniżej, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2006 r. nie wystąpiły dodatkowe 
świadczenia na rzecz kluczowych członków kadry zarządzającej. 

Wynagrodzenia kluczowych członków kadry zarządzającej są sklasyfikowane w następujący sposób: 

 
Wynagrodzenie  
z tytułu umowy  

o pracę 

Wynagrodzenie  
za udział  

w Zarządzie 

Pozostałe  
(bonusy) Razem 

 W tysiącach PLN 

Zarząd.................................................. 209 199 222 630 

Obciążenia z ITR Dori 

W roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2006 r. transakcje z ITR Dori dotyczyły kosztów usług doradczych świadczonych na 
rzecz spółek Grupy (1.850 tysięcy PLN). Na dzień 31 grudnia 2006 r. kwota należna Grupie od ITR Dori wynosiła 79 tysięcy PLN 
(zob. Nota 18), podczas gdy kwota należna ITR Dori od Grupy wynosiła 4 tysiące PLN (zob. Nota 24). 

W roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2006 r. Grupa udzieliła pożyczki na rzecz Jerusalem Finance Company B.V. 
Szczegóły – zob. Nota 15. 

Grupa otrzymała pożyczkę od spółek powiązanych: Jerusalem Finance Company B.V. (spółki prawa holenderskiego będącej pod 
kontrolą udziałowców jednostki dominującej) oraz Gator. Szczegóły – zob. Nota 22. 

29. Zdarzenia po dniu bilansowym 

Po 31 grudnia 2006 r. Grupa zarejestrowała kilka nowych spółek, z których główne to: 

a. Ronson Development Village Sp. z o.o. 

b. Ronson Development Conception Sp. z o.o. 

c. Ronson Development Architecture Sp. z o.o. 

d. Ronson Development Skyline Sp. z o.o. 

e. Ronson Development Continental Sp. z o.o. 

f. Ronson Development Universal Sp. z o.o. 

g. Ronson Development Retreat Sp. z o.o. 

h. Ronson Development South Sp. z o.o. 

i. Ronson Development West Sp. z o.o. 

j. Ronson Development East Sp. z o.o. 

k. Ronson Development North Sp. z o.o. 
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W 2007 roku Grupa podpisała kilka nowych umów nabycia gruntów. Szczegóły przedstawia tabela poniżej: 

Projekt Spółka Wartość  
gruntu 

Dotychczas 
zapłacono 

Umowa wstępna/ 
końcowa 

  W tysiącach PLN  

Imaginarium II-Bielany Ronson Development Properties Sp. z o.o. 17.000 3 umowa wstępna 

Tulce-Środa Wielkopolska Ronson Development Apartments Sp. z o.o. 6.574 6.574 umowa końcowa 

Siekierki-Warszawa Ronson Development Habitat Sp. z o.o. 14.758 2 umowa wstępna 

Na Grobli-Wrocław Ronson Development Architecture Sp. z o.o. 18.678 2 umowa wstępna 

Sadków-Wrocław Ronson Development Village Sp. z o.o. 2.235 2.235 umowa końcowa 

Rymalska-Wrocław Ronson Development Conception Sp. z o.o. 23.164 2 umowa wstępna 

Bełchatowska-Poznań Ronson Development Skyline Sp. z o.o. 9.272 1.844 umowa wstępna 

WarzeniceII-Kołbaskowo Szczecin Ronson Development Continental Sp. z o.o. 20.240 2.024 umowa wstępna 

Warzenice-Szczecin Ronson Development Universal Sp. z o.o. 6.930 261 umowa wstępna 

Poznań-Jeleniogórska Ronson Development Capital Sp. z o.o. 36.000 1.000 umowa wstępna 

Poznań-Hawelańska Ronson Development West Sp. z o.o. 62.000 1.000 umowa wstępna 
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Niniejszy dokument jest tłumaczeniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Oryginalne sprawozdanie 
finansowe, jak również raport biegłego rewidenta z przeglądu zostały sporządzone w języku angielskim. 

W niniejszym tłumaczeniu określone terminy zostały przetłumaczone z języka angielskiego na język polski w takim 
stopniu, w jakim to było możliwe. W razie rozbieżności w interpretacji odnośnie do terminologii wiążąca jest wersja 
angielska. 
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Dla Zarządu Ronson Europe N.V. 

RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU 

Wprowadzenie 

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego skonsolidowanego bilansu Ronson Europe N.V. („Spółka”) wg stanu na dzień 30 czer-
wca 2007 r. oraz skonsolidowanego rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym oraz 
skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres sześciu miesięcy kończący się tego dnia oraz podsumowania 
znaczących zasad rachunkowości i innych informacji objaśniających („śródroczne sprawozdanie finansowe”). 

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie i rzetelną prezentację śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finanso-
wego, zgodnie z wymogami MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”. Naszym zadaniem było przedstawienie raportu 
na temat tego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w oparciu o przeprowadzony przegląd. 

Zakres przeglądu 

Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2410, „Przegląd 
śródrocznych informacji finansowych przeprowadzany przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki”. Przegląd śródrocznego 
sprawozdania finansowego obejmuje wykorzystanie informacji uzyskanych w szczególności od osób odpowiedzialnych za finanse 
i księgowość jednostki oraz zastosowanie procedur analitycznych i innych procedur przeglądu. Zakres przeglądu jest istotnie 
ograniczony w stosunku do zakresu badania przeprowadzanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej  
i w efekcie nie pozwala na uzyskanie pewności, że wszystkie istotne zagadnienia mogłyby zostać zidentyfikowane, jak ma to 
miejsce w przypadku pełnego zakresu badania. Dlatego nie wyrażamy opinii z badania o załączonym sprawozdaniu finansowym. 

Wniosek 

Przeprowadzony przez nas przegląd nie wykazał niczego, co pozwalałoby sądzić, iż załączone śródroczne skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe nie przedstawia rzetelnie i jasno sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 30 czerwca 2007 r., 
wyniku finansowego oraz przepływów pieniężnych za okres sześciu miesięcy kończących tego dnia, zgodnie z wymogami 
Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”. 

 

Amstelveen, 1 października 2007 r. 

 

KPMG ACCOUNTANTS N.V. 

 

 

P. Mizrachy RA 

 

 

 

 



Ronson Europe N.V. – Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres sześciu miesięcy kończący się 30 czerwca 2007 roku 

 

Noty na stronach od F-39 do F-68 stanowią integralną część niniejszego łącznego sprawozdania finansowego  
 

F-35 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 

  Za okres 6 miesięcy kończący się 

  30 czerwca 2007 
niezbadane  30 czerwca 2006(1) 

niezbadane 

 

Nota 

 W tysiącach PLN 

Przychody................................................................................................................ 6  12.667  21.711 

Koszt własny sprzedaży .......................................................................................... 7  (8.817)  (11.856) 

Zysk brutto na sprzedaży .....................................................................................   3.850  9.855 

      

Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych....................................... 13  -  6.954 

Koszty ogólnego zarządu ........................................................................................ 7,8  (4.291)  (3.802) 

(Strata)/zysk na działalności operacyjnej............................................................   (441)  13.007 

      

Przychody finansowe...............................................................................................   728  790 

Koszty finansowe ....................................................................................................   (730)  (888) 

Wynik finansowy netto.......................................................................................... 9  (2)  (98) 

      

(Strata)/zysk przed opodatkowaniem ..................................................................   (443)  12.909 

      

Podatek dochodowy ................................................................................................ 10  251  (2.523) 

(Strata)/zysk netto za okres ..................................................................................   (192)  10.386 

      

      

w tym przypadając(a)/y na:      

Akcjonariuszy jednostki dominującej .......................................................................   (226)  10.386 

Akcjonariuszy mniejszościowych.............................................................................   34  - 

(Strata)/zysk netto za okres ..................................................................................   (192)  10.386 

(1)Łączne dane porównawcze – zob. Nota 1.  
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Skonsolidowany bilans 

  Stan na  

  
30 czerwca  

2007  
niezbadane 

 31 grudnia  
2006(1)  

30 czerwca  
2006(1)  

niezbadane 

 

Nota 

 W tysiącach PLN 

Aktywa        

Rzeczowe aktywa trwałe...................................................... 11  722  315  199 

Wartości niematerialne......................................................... 12  74  169  159 

Nieruchomości inwestycyjne ................................................ 13  44.300  44.300  29.500 

Długoterminowe należności z tytułu leasingu finansowego.. 14  667  729  783 

        

Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym ...................... 15  -  13.533  - 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego.................................. 16  3.657  2.750  1.922 

Aktywa trwałe razem..........................................................   49.420  61.796  32.563 

        

Zapasy lokali mieszkalnych.................................................. 17  247.731  182.920  104.913 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe ............... 18  40.126  21.695  14.259 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ....................................... 19  14.757  39.120  39.277 

Aktywa obrotowe razem ....................................................   302.614  243.735  158.449 

Aktywa razem .....................................................................   352.034  305.531  191.012 

        

Kapitał własny .................................................................... 20       

        

Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej .....   92.050  106.036  15.742 

        

Kapitały mniejszości..........................................................   18.745  18.711  – 

        

Kapitał własny razem.........................................................   110.795  124.747  15.742 

        

Zobowiązania .....................................................................        

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.......................... 22  106.665  94.057  111.383 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego ............................... 16  8.102  8.763  7.497 

Zobowiązania długoterminowe razem..............................   114.767  102.820  118.880 

        

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.......................... 22  10.085  10.085  998 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe........... 24  22.003  13.392  9.966 

Zobowiązania z tytułu podatków .........................................   922  2.832  619 

Rezerwy ............................................................................... 21  501  501  501 

Przychody przyszłych okresów ............................................ 23  92.961  51.154  44.306 

Zobowiązania krótkoterminowe razem ............................   126.472  77.964  56.390 

Zobowiązania razem ..........................................................   241.239  180.784  175.270 

Pasywa razem ....................................................................   352.034  305.531  191.012 

(1)Łączne dane porównawcze – zob. Nota 1.  
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Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 

Za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2007 roku oraz za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 roku: 

 

 Kapitał własny 
akcjonariuszy 

jednostki 
dominującej 

 
Kapitały 

mniejszości 

 
Kapitał własny 

razem 

W tysiącach PLN 

Kapitał własny Grupy Ronson na dzień 1 stycznia 2006 ........................................  4.806  –  4.806 

Zwiększenia ze sprzedaży udziałów w spółkach Grupy Ronson oraz 
pozostałych dopłat do kapitału(1).............................................................................  69.333  18.690  88.023 

Zysk netto za rok obrotowy 2006............................................................................  31.897  21  31.918 

Kapitał własny Grupy Ronson na dzień 31 grudnia 2006 ......................................  106.036  18.711  124.747 

Strata netto za okres kończący się 29 czerwca 2007 ............................................  (226)  34  (192) 

Kapitał własny Grupy Ronson na dzień 29 czerwca 2007 ......................................  105.810  18.745  124.555 

Przeniesienie kapitału własnego na dzień 29 czerwca 2007 (zob. Nota 1) ............  (105.810)  –  (105.810) 

           

 

 

Kapitał 
zakładowy 

 Kapitał  
z objęcia 
udziałów 

powyżej ich 
wartości 

nominalnej 

 

     

Wydanie udziałów na dzień 
założenia Spółki(2)...............................  172  –  172  –  172 

Aktywa netto wniesione aportem(3) .....  –  91.878  91.878  –  91.878 

Stan na dzień 30 czerwca 2007 .......  172  91.878  92.050  18.745  110.795 

(1)W listopadzie 2006 r. Grupa i jej udziałowcy podpisali ze stroną trzecią umowę, na mocy której strona trzecia stała się bezpośrednim 
udziałowcem 20 polskich spółek Grupy. W związku z powyższą umową 20 polskich spółek objętych umową wyemitowało nowe udziały, które 
zostały objęte i pokryte wkładem pieniężnym przez stronę trzecią.  

(2)Kapitał zakładowy spółki Ronson Europe N.V. wynosi 172 tysiące PLN. Liczba akcji („authorized shares”) Spółki wynosi 225.000 akcji  
o wartości nominalnej 1 EUR każda. Liczba wyemitowanych i opłaconych akcji na dzień powstania Spółki wynosiła 45.000. Szczegóły – zob. 
nota 20.  

(3)Po utworzeniu Spółki, ITR Dori – jedyny jej właściciel i założyciel, wniósł do Spółki w dniu 29 czerwca 2007 r. udziały oraz prawa do udziałów  
w 36 polskich spółkach o wartości 105.810 tysięcy PLN, jak również zobowiązanie wynikające z umowy pożyczki pomiędzy ITR Dori oraz 
Ronson Development Residential Sp. z o.o. – jedną z polskich spółek, w której udziały zostały wniesione do Spółki. Kwota zobowiązania z tytułu 
pożyczki wniesionej do Spółki w dniu 29 czerwca 2007 r., powiększona o odsetki naliczone na dzień 29 czerwca 2007 r., wynosiła 13.932 tysiące 
PLN (zob. Nota 15). Wartości kapitału z objęcia udziałów powyżej ich wartości nominalnej wyniosła 91.878 tysięcy PLN i została 
zaprezentowana w tabeli powyżej. 

Za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2006 roku:  

 

 Kapitał własny 
akcjonariuszy 

jednostki 
dominującej 

 
Kapitały 

mniejszości 

 
Kapitał własny 

razem 

  W tysiącach PLN 

Kapitał własny Grupy Ronson na dzień 1 stycznia 2006 .........................................  4.806  -  4.806 

Zwiększenie ze sprzedaży udziałów w spółkach Grupy Ronson  
oraz pozostałych dopłat do kapitału.........................................................................  550  -  550 

Zysk netto za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2006 ..............................  10.386  -  10.386 

Stan na dzień 30 czerwca 2006 .............................................................................  15.742  -  15.742 
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Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 

  Za okres 6 miesięcy kończący się 

  30 czerwca 2007 
niezbadane  30 czerwca 2006(1) 

niezbadane 

 

Nota 

 W tysiącach PLN 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej      

(Strata)/zysk netto za okres ...........................................................................................   (192)  10.386 

Korekty uzgadniające (stratę)/zysk netto za okres do przepływów pieniężnych netto 
z działalności operacyjnej      

Różnice kursowe............................................................................................................   -  (189) 

Amortyzacja ................................................................................................................... 11,12  259  9 

Naliczone odsetki ..........................................................................................................   1.705  2.801 

Zwiększenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych...................................... 13  -  (6.954) 

Zmniejszenie/(zwiększenie) stanu zapasów wyrobów gotowych ...................................   4  (960) 

Zwiększenie stanu zapasów lokali mieszkalnych...........................................................   (65.245)  (31.066) 

Zwiększenie stanu należności i rozliczeń międzyokresowych .......................................   (18.369)  (6.100) 

Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, pozostałych 
zobowiązań oraz zobowiązań z tytułu podatków............................................................   6.701  (6.065) 

Zwiększenie stanu rezerw i przychodów przyszłych okresów ........................................   41.807  23.411 

Odsetki zapłacone .........................................................................................................   (496)  (1.276) 

Zmiana stanu podatku odroczonego..............................................................................   (1.568)  1.094 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej ....................................................   (35.394)  (14.909) 

      

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej      

Nabycie nieruchomości, rzeczowych środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych .............................................................................................................   (141)  (111) 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej.................................................   (141)  (111) 

      

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej      

Wpływy ze sprzedaży akcji własnych na moment powstania Spółki .............................. 20  172  - 

Wpływy ze sprzedaży akcji własnych oraz dopłat do kapitału .......................................   -  550 

Wpływy z zaciągnięcia kredytów i pożyczek bankowych ...............................................   15.380  18.971 

Wpływy z pożyczek dla jednostek powiązanych   -  48.279 

Spłata kredytów i pożyczek bankowych .........................................................................   (4.380)  (3.673) 

Spłata pożyczek od jednostek powiązanych ..................................................................   -  (21.587) 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej .....................................................   11.172  42.540 

      

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów..........................................   (24.363)  27.520 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 1 stycznia..................................................   39.120  11.757 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień  
30 czerwca .................................................................................................................... 19  14.757  39.277 

(1)Łączne dane porównawcze – zob. Nota 1. 
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INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1. Podstawowe informacje dotyczące działalności Spółki 

Ronson Europe N.V. (zwana dalej „Spółką”), spółka akcyjna („limited liability company”) zgodnie z prawem holenderskim,  
z siedzibą w Rotterdamie w Holandii, została utworzona z dniem 18 czerwca 2007 r. w celu pozyskania udziałów w polskich 
spółkach Grupy Ronson prowadzących działalność związaną z budową i sprzedażą lokali mieszkalnych dla indywidualnych 
odbiorców, głównie mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Przedmiotem działalności polskich spółek wchodzących w skład 
Grupy Kapitałowej jest również wynajem nieruchomości na rzecz podmiotów trzecich. Wszystkie polskie spółki wchodzące w skład 
Grupy prowadzą działalność na terytorium Polski.  

Grupa Ronson została założona w 2000 roku przez grupę inwestorów w celu realizacji projektów związanych z budową 
nieruchomości mieszkalnych, głównie w Polsce. W tym czasie spółki – Israel Theatres Ltd. oraz U. Dori Engineering Works Corp 
Ltd, utworzyły holdingową spółkę prawa holenderskiego o nazwie ITR Dori BV (zwaną dalej „ITR Dori”), której celem było objęcie 
50% udziału w Grupie Ronson. Każda ze spółek – Israel Theatres Ltd., jak również U. Dori Engineering Works Corp Ltd.  
– posiadała 50% udziałów w ITR Dori. W ramach Grupy Ronson, dla celów realizacji każdego projektu inwestycyjnego tworzona 
była nowa spółka z siedzibą w Polsce. Każda ze spółek celowych, będąca w 50% własnością ITR Dori, posiadała wszystkie 
aktywa i zobowiązania odpowiedniego projektu. Pozostałe 50% udziałów w poszczególnych spółkach celowych znajdowało się  
w posiadaniu jednostek niepowiązanych, w związku z tym nie istniała kontrola większości nad poszczególnymi spółkami Grupy 
Ronson. 

W dniu 19 stycznia 2006 r. ITR Dori nabyła od innych udziałowców pozostałe 50% udziałów w kapitale każdej z polskich spółek 
należących do Grupy Ronson, w efekcie czego ITR Dori stała się jedynym właścicielem każdej z polskich spółek należących do 
Grupy Ronson. 

W listopadzie 2006 r. spółka General Electric Company Inc., poprzez będącą w całości jej własnością spółkę zależną Gator 
Investments Sp. z o.o. (zwanej dalej „Gator”), nabyła, płacąc gotówką, 20,9% udziałów w kilku spółkach Grupy Ronson w Polsce, 
zaangażowanych głównie w projekty związane z budową i sprzedażą lokali mieszkalnych.  

Po utworzeniu spółki Ronson Europe N.V., jedyny właściciel i założyciel Spółki (spółka ITR Dori), wniósł do Spółki w dniu  
29 czerwca 2007 r. swoje udziały oraz prawa do udziałów w 36 polskich spółkach (wymienionych w niniejszej Nocie), jak również 
zobowiązanie wynikające z umowy pożyczki pomiędzy ITR Dori oraz Ronson Development Residential Sp. z o.o. – jedną  
z polskich spółek, w której udziały zostały wniesione do Spółki. Kwota zobowiązania z tytułu pożyczki wniesionej do Spółki w dniu 
29 czerwca 2007 r., powiększona o odsetki naliczone na dzień 29 czerwca 2007 r., wynosiła 13.932 tysiące PLN (zob. Nota 15). 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Ronson, sporządzone na dzień oraz za okres sześciu miesięcy kończący się  
30 czerwca 2007 r., obejmuje sprawozdanie finansowe Spółki oraz jej jednostek zależnych przy uwzględnieniu kapitałów 
mniejszości poszczególnych spółek Grupy. Sprawozdania finansowe spółek zależnych objętych konsolidacją obejmują okres od 1 
stycznia 2007 r., co odzwierciedla fakt, iż spółki te były efektywnie kontrolowane przez Grupę i jej właścicieli przez okres sześciu 
miesięcy kończących się 30 czerwca 2007 r. 

Wszystkie salda oraz transakcje pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej zostały wyeliminowane w procesie 
konsolidacji. Niezrealizowane zyski wynikające z transakcji z jednostkami stowarzyszonymi są wyłączone ze skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego proporcjonalnie do wysokości udziału Grupy w tych jednostkach. Niezrealizowane straty są wyłączone 
ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego na tej samej zasadzie, co niezrealizowane zyski, ale wyłącznie w przypadku, 
gdy nie występują przesłanki wskazujące na utratę wartości. 

Łączne sprawozdania finansowe Grupy Ronson sporządzone na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 r. oraz na 
dzień i za okres sześciu miesięcy kończący się 30 czerwca 2006 r. zostały sporządzone poprzez zagregowanie jednostkowych 
sprawozdań finansowych poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej przy uwzględnieniu kapitałów 
mniejszości w poszczególnych spółkach Grupy. Sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Ronson obejmują okres od dnia  
1 stycznia 2006 r., co odzwierciedla fakt, iż kontrola ze strony Grupy i ich właścicieli występuje efektywnie od dnia 1 stycznia 2006 r. 

Wszystkie salda oraz transakcje pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2006 r. i na 
dzień 30 czerwca 2006 r. oraz za okresy kończące się w tych dniach zostały wyeliminowane w procesie konsolidacji. Zgodnie  
z informacją zawartą w dalszej części, ITR Dori zakończyła proces nabycia 100% udziałów w Grupie Ronson w dniu 19 stycznia 
2006 r. Łączny bilans Grupy Ronson na dzień 31 grudnia 2006 r. oraz na dzień 30 czerwca 2006 r. obejmuje zagregowane dane  
z bilansów poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy przy uwzględnieniu kapitałów mniejszości w poszczególnych 
spółkach Grupy. 

Ponadto kapitały mniejszości zaprezentowane w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają udział 
spółki Gator Investments Sp. z o.o. w tych polskich spółkach, w których ITR Dori B.V. była właścicielem większości udziałów na 
dzień 30 czerwca 2007 r. oraz na dzień 31 grudnia 2006 r. 

W związku z tym, że nabycie przez ITR Dori od partnerów irlandzkich 50% udziałów w polskich spółkach w dniu 19 stycznia 2006 r. 
z ekonomicznego punktu widzenia zostało dokonane ze skutkiem retrospektywnym z dniem 1 stycznia 2006 r., udziały mniejszo-
ści w zysku za okres od 1 stycznia 2006 r. do 19 stycznia 2006 r. nie zostały uwzględnione.  
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Poniżej zaprezentowano nazwy polskich spółek, których sprawozdania finansowe zostały ujęte w niniejszym skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym, rok założenia oraz udział w kapitale podstawowym i prawach głosu, należący bezpośrednio do ITR 
Dori na dzień 30 czerwca 2007 r. 

 Nazwa jednostki  Rok 
założenia 

Udział w kapitale 
zakładowym oraz 

prawach głosu  
(koniec roku) 

a. Wniesione przez ITR Dori w dniu 29 czerwca 2007 r. (zob. poniżej)   

1 Ronson Development Management Sp. z o.o. 1999 100,0% 

2 Ronson Development 2000 Sp. z o.o. 2000 79,1% 

3 Ronson Development Warsaw Sp. z o.o. 2000 79,1% 

4 Ronson Development Investments Sp. z o.o. 2002 79,1% 

5 Ronson Development Metropol Sp. z o.o. 2002 79,1% 

6 Ronson Development Residential Sp. z o.o. 2003 100,0% 

7 Ronson Development Apartments Sp. z o.o. 2003 79,1% 

8 Ronson Development Properties Sp. z o.o. 2002 79,1% 

9 Ronson Development Enterprise Sp. z o.o. 2004 79,1% 

10 Ronson Development Company Sp. z o.o. 2005 79,1% 

11 Ronson Development Creations Sp. z o.o. 2005 79,1% 

12 Ronson Development Buildings Sp. z o.o. 2005 79,1% 

13 Ronson Development Structure Sp. z o.o. 2005 79,1% 

14 Ronson Development Poznań Sp. z o.o. 2005 79,1% 

15 Ronson Development Innovation Sp. z o.o.* 2006 79,1% 

16 Ronson Development Wrocław Sp. z o.o. 2006 79,1% 

17 Ronson Development Capital Sp. z o.o. 2006 79,1% 

18 EEE Development Sp. z o.o. 2006 79,1% 

19 Ronson Development Habitat Sp. z o.o. 2006 79,1% 

20 Ronson Development Sp. z o.o.  2006 79,1% 

21 Ronson Development Construction Sp. z o.o. 2006 79,1% 

22 Ronson Development City Sp. z o.o. (nie prowadziła działalności na 30 czerwca 2007 r.) 2006 79,1% 

23 Ronson Development Village Sp. z o.o.* 2007 79,1% 

24 Ronson Development Conception Sp. z o.o.* 2007 79,1% 

25 Ronson Development Architecture Sp. z o.o.* 2007 79,1% 

26 Ronson Development Skyline Sp. z o.o.* 2007 79,1% 

27 Ronson Development Continental Sp. z o.o.* 2007 79,1% 

28 Ronson Development Universal Sp. z o.o.* 2007 79,1% 

29 Ronson Development Retreat Sp. z o.o.* 2007 79,1% 

30 Ronson Development South Sp. z o.o.* 2007 79,1% 

31 Ronson Development West Sp. z o.o. * 2007 79,1% 

32 Ronson Development East Sp. z o.o. (nie prowadziła działalności na 30 czerwca 2007 r.)* 2007 79,1% 

33 Ronson Development North Sp. z o.o. (nie prowadziła działalności na 30 czerwca 2007 r.)* 2007 79,1% 

34 Ronson Development Providence Sp. z o.o. (nie prowadziła działalności na 30 czerwca 2007 r.)* 2007 79,1% 

35 Ronson Development Destiny Sp. z o.o. (nie prowadziła działalności na 30 czerwca 2007 r.)* 2007 79,1% 

36 Ronson Development Millenium Sp. z o.o. (nie prowadziła działalności na 30 czerwca 2007 r.)* 2007 79,1% 

b. Brighton Tec Sp. z o.o. (zob. Nota 13) 2000 100,0% 



Ronson Europe N.V. – Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres sześciu miesięcy kończący się 30 czerwca 2007 roku 

 

Informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
 

F-41 

*Spółka posiada zdolność do kierowania polityką finansową i operacyjną jednostki w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z jej działalności, 
podczas gdy Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Zubrzycki posiada tytuł prawny do udziałów w jednostce. 

Etapy zaawansowania projektów inwestycyjnych realizowanych przez poszczególne spółki są bardzo zróżnicowane, od etapu 
pozyskiwania gruntu pod realizację inwestycji do projektów zrealizowanych lub w końcowej fazie realizacji. 

2. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz zasady wyceny 

(a) Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz oświadczenie o zgodności 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską. Dane w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym zostały zaprezentowane w tysiącach złotych polskich („PLN”). Skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd spółki Ronson Europe N.V. w dniu 10 września 2007 r. 

Skonsolidowany bilans został sporządzony poprzez zagregowanie jednostkowych bilansów spółek wchodzących w skład 
Grupy, wg stanu na dzień 30 czerwca 2007 r., 31 grudnia 2006 r. i 30 czerwca 2006 r., przy uwzględnieniu udziałów 
mniejszości w poszczególnych spółkach wchodzących w skład Grupy. 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat został sporządzony poprzez zagregowanie jednostkowych rachunków zysków  
i strat spółek wchodzących w skład Grupy, wg stanu na dzień oraz za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2007 r.  
i 30 czerwca 2006 r., przy uwzględnieniu udziałów mniejszości w poszczególnych spółkach wchodzących w skład Grupy. 
Wszystkie salda oraz transakcje pomiędzy spółkami Grupy zostały wyeliminowane. 

W opinii Zarządu niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera wszystkie korekty niezbędne w celu zaprezentowania w sposób 
rzetelny informacji w sprawozdaniu finansowym zgodnie z MSSF w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską. 

(b) Podstawa wyceny 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego z wyjątkiem 
nieruchomości inwestycyjnych wycenionych według wartości godziwej. Metody wyceny wartości godziwej zostały 
przedstawione w dalszej części informacji objaśniających w notach 13 oraz 25. 

(c) Waluta funkcjonalna i prezentacyjna 

Pozycje sprawozdań finansowych poszczególnych spółek Grupy prezentowane są w walutach podstawowego środowiska 
gospodarczego, w którym spółki prowadzą działalność (waluta funkcjonalna). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
zostało zaprezentowane w tysiącach złotych polskich („PLN”), który jest walutą funkcjonalną oraz prezentacyjną Grupy 
Kapitałowej.  

Transakcje wyrażone w walutach innych niż waluta funkcjonalna zostały przeliczone po kursie z dnia dokonania transakcji. 
Zyski i straty wynikające z realizacji tych transakcji oraz z przeliczenia aktywów oraz zobowiązań pieniężnych wyrażonych  
w walutach innych od waluty funkcjonalnej zostały rozpoznane w rachunku zysków i strat. 

(d) Dokonane osądy i oszacowania 

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga od Zarządu osądów, szacunków i założeń, które mają 
wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów i kosztów. Faktyczna wartość może 
różnić się od wartości szacowanej. 

Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest ujęta w okresie,  
w którym dokonano zmiany szacunku lub w okresach bieżącym i przyszłych, jeżeli dokonana zmiana szacunku dotyczy 
zarówno okresu bieżącego, jak i okresów przyszłych. 

W szczególności istotne obszary niepewności odnośnie dokonanych szacunków oraz osądy dokonywane przy zastosowaniu 
zasad rachunkowości, które wywarły najbardziej istotny wpływ na wartości ujęte w sprawozdaniu finansowym, zostały 
przedstawione w następujących notach: 

– Nota 13 – wycena nieruchomości inwestycyjnych; 

– Nota 14 – leasing; 

– Nota 16 – wykorzystanie strat podatkowych; 

– Nota 25 – wycena instrumentów finansowych. 

3. Najważniejsze zasady rachunkowości 

Zasady polityki rachunkowości przedstawione poniżej stosowane były przez Grupę Kapitałową w sposób spójny we wszystkich 
okresach ujętych w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 
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(a) Zasady konsolidacji 

(i) Jednostki zależne 

Jednostkami zależnymi są jednostki kontrolowane przez Spółkę. Kontrola ma miejsce wtedy, gdy Spółka posiada zdolność 
kierowania polityką finansową i operacyjną danej jednostki, w celu uzyskiwania korzyści płynących z jej działalności. Przy 
ocenie stopnia kontroli bierze się pod uwagę wpływ potencjalnych praw głosu, które na dzień bilansowy mogą zostać 
zrealizowane.  

Sprawozdania finansowe spółek zależnych uwzględniane są w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, począwszy od 
dnia uzyskania nad nimi kontroli aż do momentu jej wygaśnięcia. 

(ii) Połączenia jednostek znajdujących się pod wspólną kontrolą 

Połączenia jednostek wynikające z przeniesienia udziałów w jednostkach znajdujących się pod kontrolą udziałowca, który 
jednocześnie kontroluje Grupę Ronson, są ujmowane, tak jakby nabycie miało miejsce na początku najwcześniejszego 
okresu porównawczego lub na datę ustanowienia wspólnej kontroli, jeśli miało to miejsce w okresie późniejszym. W tym celu 
dane porównawcze są przekształcone. Nabyte aktywa i zobowiązania są ujmowane według wartości bieżącej przedstawio-
nej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Środki pieniężne zapłacone na poczet nabycia ujmuje się bezpośrednio 
w kapitałach. 

(iii) Korekty konsolidacyjne 

Salda rozrachunków wewnętrznych pomiędzy jednostkami Grupy, transakcje zawierane w obrębie Grupy oraz wszelkie 
wynikające stąd niezrealizowane zyski i straty są eliminowane w trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego.  

(b) Waluty obce 

(i) Transakcje w walucie obcej 

Transakcje wyrażone w walutach obcych przeliczane są na waluty funkcjonalne poszczególnych spółek Grupy w dniu 
dokonania transakcji przy zastosowaniu następujących kursów: 

– kursu kupna lub sprzedaży walut stosowanego przez bank, z którego usług korzysta jednostka – zarówno dla 
transakcji sprzedaży i kupna w walutach obcych, jak i przy płatnościach należności oraz zobowiązań;  

– średniego kursu Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty obowiązującego na dzień zawarcia transakcji, chyba 
że dokumenty celne lub inne obowiązujące dokumenty wskazują inny kurs – dla innych transakcji.  

Pozycje pieniężne aktywów i zobowiązań wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy są przeliczane na walutę 
funkcjonalną według kursu na ten dzień. Różnice kursowe z przeliczenia ujmowane są w rachunku zysków i strat.  

(c) Instrumenty finansowe 

(i) Instrumenty finansowe inne niż instrumenty pochodne 

Inne niż pochodne instrumenty finansowe Grupy obejmują udzielone pożyczki, należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe 
należności, środki pieniężne i ich ekwiwalenty, kredyty i pożyczki oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe 
zobowiązania. 

Instrumenty finansowe inne niż instrumenty pochodne są ujmowane początkowo według ceny nabycia powiększonej  
o bezpośrednie koszty związane z nabyciem (poza wyjątkami opisanymi poniżej). 

Instrument finansowy jest ujmowany, jeśli Grupa staje się stroną umowy danego instrumentu finansowego. Aktywa 
finansowe zostają wyłączone z bilansu, jeśli wynikające z umowy prawa Grupy do przepływów pieniężnych z aktywów 
finansowych wygasną lub jeśli Grupa przeniesie aktywa finansowe, nie zachowując nad nimi (lub związanymi z nimi 
ryzykami i korzyściami) kontroli. Standaryzowane transakcje kupna i sprzedaży składnika aktywów finansowych są 
ujmowane na dzień zawarcia transakcji, tj. w dniu, w którym Grupa zobowiąże się do kupna lub sprzedaży aktywa. 
Zobowiązania finansowe przestają być wykazywane w bilansie, jeśli zobowiązania te wygasną (to znaczy, kiedy obowiązek 
określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł). 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie oraz depozyty bankowe na żądanie. Ekwiwalentami 
środków pieniężnych są krótkoterminowe płynne inwestycje, łatwo wymienialne na określoną kwotę pieniężną oraz 
obarczone ryzykiem zmiany wartości w sposób nieistotny.  

Niespłacone kredyty w rachunkach bieżących, płatne na żądanie, stanowiące integralną część systemu zarządzania 
środkami pieniężnymi Grupy ujęte są w saldzie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazanym w skonsolidowanym 
rachunku przepływów pieniężnych. 
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(ii)  Instrumenty finansowe inne niż instrumenty pochodne ujęte są jako jedna z następujących grup:  

– pożyczki i należności, 

– pozostałe zobowiązania finansowe.  

Pożyczki i należności 

Pożyczki i należności są instrumentami finansowymi innymi niż instrumenty pochodne o stałych lub zdefiniowanych 
płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Są one klasyfikowane jako aktywa obrotowe, chyba że termin ich zapadal-
ności przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Pożyczki i należności o terminie zapadalności dłuższym niż 12 miesięcy 
od dnia bilansowego są klasyfikowane jako aktywa trwałe. Po początkowym ujęciu, pożyczki i należności są następnie 
wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej po pomniejszeniu  
o odpisy z tytułu utraty wartości. Zyski i straty wynikające z wyłączenia z bilansu pożyczek i należności oraz z tytułu utraty 
ich wartości, jak również amortyzacji, ujmowane są w rachunku zysków i strat. 

Pozostałe zobowiązania finansowe 

Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej 
stopy procentowej po pomniejszeniu o odpisy z tytułu utraty wartości; nie później niż na koniec okresu obrotowego. 

(d) Rzeczowe aktywa trwałe 

(i) Ujęcie i wycena 

Składniki rzeczowych aktywów trwałych ujmuje się w księgach według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszo-
nych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Cena nabycia obejmuje koszty bezpośrednio związane z zakupem składnika majątku. 

Koszt wytworzenia składnika środków trwałych obejmuje koszt materiałów bezpośrednich, robocizny bezpośredniej, inne 
koszty bezpośrednio związane z przystosowaniem składnika majątku trwałego do stanu zdatnego do używania oraz koszty 
demontażu i usunięcia składników rzeczowych aktywów trwałych oraz przywrócenia do stanu pierwotnego. Zakupione 
oprogramowanie, które jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania związanego z nim urządzenia, jest aktywowane 
jako część tego urządzenia. 

Koszty napraw i odnowień są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie poniesienia. Koszty znaczących ulepszeń 
są aktywowane jako składnik rzeczowych aktywów trwałych w momencie ich poniesienia pod warunkiem, że wpływają one 
na zwiększenie przyszłych korzyści ekonomicznych związanych z danym składnikiem środków trwałych.  

W przypadku, gdy określony składnik rzeczowych aktywów trwałych składa się z odrębnych części składowych o różnym 
okresie użytkowania, części te są traktowane jako odrębne składniki aktywów. 

(ii) Nakłady ponoszone w terminie późniejszym 

Aktywowaniu podlegają poniesione w późniejszym okresie koszty wymienianych części składnika rzeczowych aktywów 
trwałych, które można wiarygodnie oszacować i jest prawdopodobne, że Grupa osiągnie korzyści ekonomiczne związane  
z wymienianymi składnikami rzeczowych aktywów trwałych. Pozostałe nakłady są ujmowane na bieżąco w rachunku zysków 
i strat jako koszty.  

(iii) Amortyzacja 

Składniki rzeczowych aktywów trwałych, względnie ich odrębne części, amortyzowane są metodą liniową przez okres 
przewidywanego okresu użytkowania.  

Przewidywany okres użytkowania poszczególnych istotnych grup rzeczowych aktywów trwałych wynosi od 3 do 7 lat. 

Składniki rzeczowych aktywów trwałych użytkowane na podstawie umów leasingu amortyzowane są przez okres krótszy  
z okresów: umowy leasingu oraz użytkowania środka trwałego.  

Grunty nie są amortyzowane. 

W przypadku, gdy odrębne i istotne części określonego składnika rzeczowych aktywów trwałych mają różny przewidywany 
okres użytkowania, części te są traktowane jako odrębne składniki (istotne komponenty) aktywów. 

Poprawność stosowanych metod amortyzacji, okresów użytkowania oraz wartości rezydualnych środków trwałych jest 
corocznie weryfikowana na dzień bilansowy. Amortyzacja jest naliczana od miesiąca następującego po miesiącu, kiedy 
nastąpiło przyjęcie środka trwałego do użytkowania. 
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(e) Wartości niematerialne 

Wartości niematerialne wykazywane są w księgach w oparciu o ich cenę nabycia pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne 
oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (zob. zasady rachunkowości, punkt k). 

(i) Nakłady poniesione w terminie późniejszym 

Późniejsze wydatki na składniki istniejących wartości niematerialnych podlegają aktywowaniu tylko wtedy, gdy zwiększają 
przyszłe korzyści ekonomiczne związane z danym składnikiem. Pozostałe nakłady, w tym wewnętrznie wygenerowana 
wartość firmy oraz znaki towarowe, są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie poniesienia.  

(ii) Amortyzacja 

Amortyzacja wartości niematerialnych ujmowana jest w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres przewidywa-
nego okresu użytkowania od momentu, kiedy dany składnik jest dostępny do użytkowania.  

Przewidywany okres użytkowania wartości niematerialnych (oprogramowania) wynosi 2 lata.  

(f) Nieruchomości inwestycyjne 

Nieruchomości inwestycyjne są utrzymywane w celu uzyskiwania przychodów z tytułu najmu, z tytułu wzrostu ich wartości 
lub z obu przyczyn. Nieruchomości inwestycyjne wyceniane są w wartości godziwej. Wszelkie zyski i straty powstałe ze 
zmiany wartości godziwej ujmowane są w rachunku zysków i strat. 

Wartość godziwa jest określana przez niezależnego, posiadającego odpowiednie kwalifikacje eksperta na podstawie cen na 
aktywnym rynku, skorygowanych – jeśli zachodzi taka konieczność – o różnice wynikające z rodzaju, lokalizacji oraz stanu 
danego składnika aktywów. Jeśli informacje tego typu nie są dostępne, stosowane są alternatywne metody wyceny, takie jak 
ostatnio stosowane ceny na mniej aktywnym rynku.  

Jeżeli nieruchomość inwestycyjna zostaje zbyta lub trwale zostaje wycofana z użytku i nie przewiduje się żadnych 
przyszłych korzyści ekonomicznych wynikających z jej zbycia, nieruchomość zostaje wyłączona z bilansu. Zyski lub straty 
wynikające z wycofania nieruchomości inwestycyjnej są ujęte w rachunku zysków i strat w roku obrotowym, w którym 
nastąpiło wycofanie. 

(g) Leasing 

(i) Leasing finansowy – zasady rachunkowości u korzystającego  

Umowy leasingowe, w ramach których Grupa ponosi praktycznie całość ryzyka oraz czerpie praktycznie wszystkie korzyści 
wynikające z posiadania składników rzeczowych aktywów trwałych, klasyfikowane są jako umowy leasingu finansowego. 
Aktywa nabyte w drodze leasingu finansowego są wykazywane początkowo w wartości godziwej lub wartości bieżącej 
minimalnych opłat leasingowych, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa, a następnie aktywa te są ujmowane 
zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi dla tego typu aktywów.  

(ii) Leasing finansowy – zasady rachunkowości u finansującego  

Grupa jest finansującym w umowie najmu budynku stronie trzeciej, która to umowa została sklasyfikowana jako umowa 
leasingu finansowego. 

Wartość początkowa inwestycji leasingowej jest określana jako suma minimalnych opłat leasingowych pomniejszona  
o koszty utrzymania budynku ponoszone przez Grupę. Wartość netto inwestycji leasingowej stanowi różnicę pomiędzy 
wartością początkową inwestycji leasingowej a niezrealizowanymi przychodami.  

Część kapitałowa otrzymywanych opłat leasingowych pomniejsza istotnie wartość początkową netto inwestycji leasingowej. 

(h) Zapasy lokali mieszkalnych  

Na zapasy składają się inwestycje budowlane związane z realizacją wielorodzinnych budynków mieszkalnych dla klientów 
indywidualnych. 

Składniki zapasów wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia nie wyższej od możliwej do uzyskania ceny 
sprzedaży netto. Cena nabycia lub koszt wytworzenia obejmuje koszty poniesione w związku z budową lokalu. Możliwa do 
uzyskania cena sprzedaży netto jest różnicą pomiędzy szacowaną ceną sprzedaży dokonywaną w toku normalnej 
działalności gospodarczej a szacowanymi kosztami ukończenia i kosztami sprzedaży.  

Na wartość zapasów stanowiących projekty budowlane składają się:  

– koszty poniesione na realizację projektu lub fazy projektu, który nie jest w stanie zdatnym do sprzedaży (produkcja w 
toku), 

– koszty poniesione w odniesieniu do niesprzedanych lokali, a związanych z projektem lub fazą projektu gotową do 
sprzedaży (wyroby gotowe). 
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Na koszty budowy lokali składają się:  

a) grunty lub prawo dzierżawy gruntu, 

b) koszty budowy poniesione na rzecz podwykonawców z tytułu budowy lokali mieszkalnych,  

c) koszty planowania i projektowania,  

d) koszty opłat za wieczyste użytkowanie gruntu oraz podatek od nieruchomości poniesione w okresie budowy lokalu, 

e) koszty sprzedaży do poziomu, który zgodnie z przewidywaniami zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży lokalu lub 
z pozostałych operacji,  

f) koszty finansowania do poziomu, do którego są one bezpośrednio związane z realizacją projektu (zob. najważniejsze 
zasady rachunkowości (n)), 

g) opłaty na rzecz specjalistów związane z realizacją projektu,  

h) koszty pośrednie związane z budową oraz inne koszty bezpośrednie. 

(i) Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy 
z tytułu utraty wartości.  

(j) Kapitał własny  

Kapitał własny wykazywany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki na dzień 30 czerwca 2007 r. składa się  
z kapitału zakładowego, kapitału ze sprzedaży udziałów powyżej ich wartości nominalnej (zob. Nota 1 i Nota 20) oraz 
kapitałów mniejszości. 

(k) Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów 

(i) Aktywa finansowe 

Odpis z tytułu utraty wartości aktywów finansowych jest ujmowany w momencie, kiedy istnieją obiektywne przesłanki, że 
zaistniały zdarzenia, które mogą mieć negatywny wpływ na wartość przyszłych przepływów pieniężnych związanych  
z danym składnikiem aktywów. 

Utrata wartości w odniesieniu do aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu szacowana jest jako 
różnica między ich wartością bilansową a wartością bieżącą przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy 
użyciu pierwotnej efektywnej stopy procentowej.  

Wartość bilansowa aktywów finansowych o jednostkowo istotnej wartości poddawana jest ocenie na każdy dzień bilansowy 
w celu stwierdzenia, czy występują przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Pozostałe aktywa finansowe są oceniane 
pod kątem utraty wartości zbiorczo, pogrupowane według podobnego poziomu ryzyka kredytowego. 

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w rachunku zysków i strat.  

Odpisy z tytułu utraty wartości są odwracane, jeśli odwrócenie to może być obiektywnie przypisane do zdarzenia po dniu 
ujęcia straty z tytułu utraty wartości. Odpisy z tytułu utraty wartości w odniesieniu do aktywów finansowych wycenianych 
według zamortyzowanego kosztu są odwracane przez wynik finansowy.  

(ii) Aktywa niefinansowe 

Wartość bilansowa aktywów niefinansowych Grupy, nieruchomości inwestycyjnych, zapasów lokali mieszkalnych i aktywów 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego poddawana jest ocenie na każdy dzień bilansowy w celu stwierdzenia, czy 
występują przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. W przypadku wystąpienia takich przesłanek dokonuje się szacunku 
wartości odzyskiwalnej aktywów. 

Odpis z tytułu utraty wartości ujmowany jest w momencie, kiedy wartość bilansowa składnika aktywów przewyższa jego 
wartość odzyskiwalną lub możliwą do uzyskania cenę sprzedaży netto.  

Wartość odzyskiwalna aktywów lub możliwa do uzyskania cena sprzedaży netto definiowana jest jako wyższa z ich wartości 
użytkowej oraz ich wartości godziwej pomniejszonej o koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku. Przy 
szacowaniu wartości użytkowej przyszłe przepływy pieniężne dyskontowane są do wartości bieżącej przy użyciu stopy 
procentowej przed opodatkowaniem, która odzwierciedla aktualną rynkową ocenę wartości pieniądza w czasie oraz czynniki 
ryzyka charakterystyczne dla danego składnika aktywów, z wyjątkiem zapasów lokali mieszkalnych, które uwzględniają 
koszt. 

Odpisy z tytułu utraty wartości rozpoznane w poprzednich okresach są poddawane na każdy dzień bilansowy ocenie, czy 
zaszły przesłanki wskazujące na zmniejszenie utraty wartości lub jej całkowite odwrócenie. Odpis aktualizujący z tytułu 
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utraty wartości jest odwracany, jeżeli zmieniły się szacunki zastosowane do ustalenia wartości odzyskiwanej lub możliwej do 
uzyskania ceny sprzedaży netto. Odpis z tytułu utraty wartości odwracany jest tylko do wysokości wartości bilansowej 
składnika aktywów pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, jaka byłaby wykazana w sytuacji, gdyby odpis z tytułu utraty 
wartości nie został ujęty.  

(l) Rezerwy 

Rezerwa zostaje ujęta w przypadku, gdy na Grupie ciąży bieżący obowiązek prawny lub zwyczajowy wynikający z prze-
szłych zdarzeń, którego wartość może być oszacowana w sposób wiarygodny oraz prawdopodobne jest, że wypełnienie 
tego obowiązku wiązać się będzie z wypływem korzyści ekonomicznych. Rezerwy są szacowane poprzez dyskontowanie 
oczekiwanych przyszłych przepływów środków pieniężnych w oparciu o stopę dyskontową przed opodatkowaniem, która 
odzwierciedla bieżące szacunki rynkowe zmian wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko związane z danym składnikiem 
pasywów. 

(m) Przychody i koszty 

Na przychody ze sprzedaży składają się: 

(i) Przychody ze sprzedaży lokali mieszkalnych  

Przychody ze sprzedaży lokali mieszkaniowych są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie, gdy znaczące ryzyko  
i korzyści wynikające z posiadania lokalu mieszkalnego zostały przeniesione na kupującego (tj. po podpisaniu przez 
kupującego protokołu odbioru technicznego i przekazaniu mu kluczy do lokalu mieszkalnego), pod warunkiem, że Grupa 
uzyskała ważne pozwolenie na użytkowanie budynku.  

Zaliczki otrzymane w związku z przedsprzedażą lokali mieszkalnych wykazywane są jako przychody przyszłych okresów, 
jeśli nie spełniają warunków ujęcia ich jako przychody okresu.  

(ii) Przychody z tytułu leasingu finansowego 

Przychody z tytułu leasingu finansowego są ujmowane na bazie renty rocznej, w której całkowity przychód z tytułu odsetek 
leasingowych oraz nadwyżka opłat leasingowych ponad koszt danego składnika aktywów jest odroczona i rozpoznawana 
jako przychód przez okres trwania leasingu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, która zapewnia stałą 
okresową stopę zwrotu na inwestycji leasingowej.  

(iii) Przychody z tytułu leasingu operacyjnego 

Płatności z tytułu zawartych przez Grupę umów leasingu operacyjnego ujmowane są w rachunku zysków i strat liniowo 
przez okres trwania leasingu. 

(iv) Koszty 

Koszt własny sprzedaży ujmowany jest jako pomniejszenie całkowitych kosztów aktywowanych jako zapasy proporcjonalne 
do wartości sprzedanych lokali mieszkalnych. 

Koszty budowy dotyczące lokali niesprzedanych są wykazywane jako zapasy w aktywach obrotowych albo jako produkcja  
w toku lub jako wyroby gotowe zależnie od stopnia zaawansowania prac. Spodziewane straty, jeśli takie występują, są 
natychmiast ujmowane jako koszty w rachunku zysków i strat. Wartość zapasów dotycząca lokali sprzedanych jest 
ujmowana w rachunku zysków i strat jako koszt własny sprzedaży w tym samym okresie, co przychody z tego tytułu. 

(n) Przychody i koszty finansowe 

Przychody finansowe obejmują odsetki należne oraz zyski z tytułu różnic kursowych. Przychody z tytułu odsetek wykazuje 
się w rachunku zysków i strat według zasady memoriałowej, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. 

Koszty finansowe obejmują odsetki płatne z tytułu zadłużenia oraz straty z tytułu różnic kursowych.  

Koszty finansowania (włączając odsetki oraz zyski i straty z tytułu różnic kursowych) są rozliczane w czasie i aktywowane 
jako zapasy, gdy są one bezpośrednio związane z budową lokali mieszkalnych. Koszty te ujmowane są w rachunku zysków 
i strat przez szacowany okres trwania pożyczki, z wyjątkiem przypadku, gdy są one bezpośrednio związane z budową 
lokalu. Koszty pozyskania finansowania są elementem korygującym efektywną stopę procentową. Koszty finansowe, które 
nie są zaliczane do kosztu wytworzenia produktów, są ujmowane w rachunku zysków i strat przy zastosowaniu metody 
efektywnej stopy procentowej. 

(o) Podatek dochodowy 

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Podatek dochodowy 
ujmowany jest w rachunku zysków i strat. 

Podatek bieżący stanowi zobowiązanie podatkowe z tytułu dochodu do opodatkowania za dany rok, ustalone przy 
zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy oraz korekty podatku dotyczącego lat ubiegłych. 
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Podatek bieżący jest obliczany zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w jurysdykcji właściwej dla siedziby 
poszczególnych Spółek. 

Podatek odroczony wyliczany jest przy zastosowaniu metody zobowiązania bilansowego, dla wszystkich różnic 
przejściowych pomiędzy wartością aktywów i zobowiązań ustalaną dla celów podatkowych a ich wartością ustalaną dla 
celów księgowych oraz strat podatkowych z lat ubiegłych do wykorzystania w przyszłości, z wyjątkiem początkowego ujęcia 
aktywów lub pasywów z transakcji, która nie jest połączeniem spółek i w momencie transakcji nie wpływa ani na dochód do 
opodatkowania, ani na zysk księgowy. Ujęta kwota podatku odroczonego opiera się na oczekiwaniach co do sposobu 
realizacji wartości bilansowej aktywów i pasywów, przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących lub uchwalonych 
na dzień bilansowy. 

Podstawowe różnice przejściowe powstają głównie w związku z różnicami w momencie ujęcia przychodów dla celów księ-
gowych i podatkowych, korektami wartości nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej, rozliczeniami między-
okresowymi biernymi oraz przychodami/kosztami finansowymi. Ponadto występują straty podatkowe z lat ubiegłych do 
wykorzystania w przyszłości. 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego są ujmowane do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż osiągnięty zostanie 
dochód do opodatkowania, który pozwoli na realizację różnic przejściowych. Na każdy dzień bilansowy aktywa z tytułu 
podatku odroczonego są obniżane w zakresie, w jakim nie jest prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania 
wystarczającego na zrealizowanie różnic przejściowych.  

(p) Sprawozdawczość segmentów działalności  

Segment działalności jest to dający się wyodrębnić obszar działalności gospodarczej Grupy działający w określonym 
środowisku gospodarczym (segment geograficzny) lub zajmujący się dystrybucją określonych wyrobów i świadczeniem 
określonych usług (segment branżowy), z działalnością którego związane są ryzyka i korzyści odmienne od innych 
segmentów. Podstawowy podział dla celów sprawozdawczości segmentów w Grupie opiera się na segmentach geogra-
ficznych, podział poboczny na segmentach branżowych. 

(q) Nowe standardy i interpretacje nie zastosowane przez Grupę 

Wiele nowych standardów, poprawek do standardów oraz interpretacji jeszcze nie obowiązuje dla okresów zaczynających 
się w dniu lub przed 1 stycznia 2007 r. i nie zostały one zastosowane przy sporządzaniu tego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego:  

– MSSF 8 Segmenty operacyjne (obowiązująca dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia lub po 1 stycznia 2009 r.) 
Standard wymaga ujawnienia informacji o segmentach w oparciu o elementy składowe jednostki, które zarządzający 
monitorują w zakresie podejmowania decyzji operacyjnych. Segmenty operacyjne to elementy składowe jednostki, dla 
których oddzielna informacja finansowa jest dostępna i regularnie oceniana przez osoby podejmujące kluczowe 
decyzje odnośnie alokacji zasobów i oceniające działalność. Grupa nie zakończyła jeszcze analizy dotyczącej wpływu 
nowej interpretacji na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

– KIMSF 11 Transakcje w akcjach grupy kapitałowej i akcjach własnych (obowiązująca dla okresów rocznych 
rozpoczynających się dnia lub po 1 marca 2007 r.) wymaga, aby transakcje, w których jednostka płaci akcjami 
własnymi za otrzymane dobra lub usługi, uznać za transakcje w akcjach własnych bez względu na to, czy jednostka 
może lub musi wykupić te instrumenty kapitałowe w celu wypełnienia ciążącego na niej zobowiązania. Interpretacja 
wskazuje także, czy transakcje w akcjach podmiotu dominującego, w których dostawca dóbr lub usług dla jednostki 
otrzymuje instrumenty kapitałowe podmiotu dominującego, powinny być klasyfikowane jako rozliczane pieniężnie lub 
kapitałowo w sprawozdaniu finansowym Grupy. Interpretacja nie ma zastosowania do działalności Grupy, gdyż Grupa 
nie przeprowadzała transakcji w akcjach grupy kapitałowej i akcjach własnych.  

– KIMSF 12 Umowy koncesyjne (obowiązująca dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia lub po 1 stycznia 2008 r.) 
określa wskazówki dla podmiotów sektora prywatnego w odniesieniu do zagadnień rozpoznawania i wyceny, które 
powstają przy rozliczaniu transakcji związanych z koncesjami na świadczenie usług udzielanych podmiotom 
prywatnym przez podmioty sektora publicznego. KIMSF 12 nie ma zastosowania do działalności Grupy, gdyż Grupa 
nie przeprowadzała jeszcze transakcji związanych z koncesjami.  

– MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego, z późniejszą zmianą (obowiązuje od 1 stycznia 2009 r.). Zmieniony 
standard wymaga kapitalizacji kosztów finansowania zewnętrznego odnoszących się do aktywów, wymagających 
znaczącego okresu czasu przygotowania ich do użytkowania bądź sprzedaży. Poprawiony MSR 23 nie ma zastosowa-
nia do działalności Grupy, gdyż Grupa aktywuje koszty finansowania zewnętrznego w wartościach zapasów.  

– KIMSF 13 Programy lojalnościowe (obowiązująca dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia lub po 1 lipca 2008 r.) 
określa, w jaki sposób jednostka, która przyznaje punkty lojalnościowe klientom za zakup określonych produktów lub 
usług, powinna ujmować w księgach swoje zobowiązania z tytułu dostarczenia darmowych lub dostępnych z rabatem 
towarów i usług dla klientów, którzy wykorzystają zgromadzone punkty. Zgodnie z wymogami KIMSF jednostka powinna 
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przyporządkować część przychodu ze sprzedaży do przyznanych punktów lojalnościowych i ująć przychód w momen-
cie wypełnienia obowiązku związanego z nagrodami. Grupa nie oczekuje, aby interpretacja miała znaczący wpływ na 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

– KIMSF 14 MSR 19 – Aktywa wynikające z programów określonych świadczeń i wymogi minimalnego finansowania  
i ich interakcje (obowiązująca dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia lub po 1 stycznia 2008 r.) zawiera 
wytyczne odnośnie: 1) kiedy obowiązkowe wpłaty na rzecz programu oraz ograniczenia wyznaczone przez paragraf 
58 MSR 19 są dostępne; 2) w jaki sposób wymogi minimalnego finansowania oddziałują na dostępność obniżek 
przyszłych składek na rzecz programu oraz 3) kiedy wymogi minimalnego finansowania mogą powodować powstanie 
zobowiązania z tytułu określonych świadczeń. Zgodnie z KIMSF 14 nie istnieje wymóg rozpoznania przez pracodawcę 
dodatkowego zobowiązania, chyba że wpłaty realizowane zgodnie z wymogami minimalnego finansowania nie mogą 
być odzyskane przez jednostkę. Grupa nie prowadzi działalności w krajach, w których obowiązują wymogi 
minimalnego finansowania, gdzie na pracodawcy ciążyłyby ograniczenia w zakresie odzyskiwania nadwyżki w formie 
refundacji z programu oraz obniżki przyszłych składek. 

4. Ustalenie wartości godziwej 

Określenie wartości godziwej zarówno finansowych, jak i niefinansowych aktywów i zobowiązań jest wymagane dla potrzeb 
grupowych zasad rachunkowości i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Metody zastosowane do ustalenia wartości godziwej 
dla potrzeb wyceny i ujawnień przedstawiono w notach objaśniających do poszczególnych składników aktywów i zobowiązań: 
nieruchomości inwestycyjne (zob. Nota 13), instrumenty finansowe inne niż instrumenty pochodne (zob. Nota 25). 

5. Sprawozdawczość segmentów działalności 

Sprawozdawczość segmentów działalności prezentowana jest w odniesieniu do geograficznych segmentów działalności (podział 
główny) i segmentów branżowych (podział poboczny). 

Ceny stosowane w rozliczeniach pomiędzy poszczególnymi segmentami oparte są o ceny rynkowe.  

Wynik segmentu, jego aktywa oraz zobowiązania, zawierają pozycje, które go dotyczą w sposób bezpośredni, jak również te, 
które w oparciu o racjonalne przesłanki można przypisać do poszczególnych segmentów. Nieprzypisane do segmentu pozycje 
obejmują głównie zaciągnięte kredyty i pożyczki wraz z powiązanymi kosztami, koszty związane z siedzibą Spółki także aktywa  
i zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.  

Wydatek inwestycyjny w ramach segmentu jest to całkowity koszt poniesiony na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz 
wartości niematerialnych, wyłączając wartość firmy.  

Segmenty geograficzne 

Działalność operacyjna Grupy skupiona jest głównie na czterech segmentach geograficznych:  

• Warszawa; 

• Poznań; 

• Wrocław; 

• Szczecin. 

Segmenty branżowe 

Grupa wyodrębnia dwa segmenty branżowe:  

• Budowa i sprzedaż lokali mieszkalnych („Budownictwo mieszkaniowe”); 

• Budowa i wynajem pomieszczeń biurowych („Najem”). 

Informacje przedstawione w poniższej tabeli ujęto w oparciu o geograficzną lokalizację spółek Grupy oraz ich aktywów. 
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 Za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2007  
niezbadane 

 Warszawa  Poznań  Wrocław  Szczecin  Nieprzypisane  Eliminacje  Razem 

 W tysiącach PLN 

Przychody od 
odbiorców 
zewnętrznych razem.....              

Budownictwo 
mieszkaniowe................. 15.901  –  –  –  –  (3.683)  12.218 

Najem............................. 449  –  –  –  –  –  449 

              

Przychody z transakcji 
pomiędzy segmentami ... –  –  –  –  –  –  – 

Przychody razem.......... 16.350  -  –  –  –  (3.683)  12.667 

              

Wynik segmentu              

Budownictwo 
mieszkaniowe................. 3.481  -  –  –  –  (33)  3.448 

Najem............................. (530)  -  –  –  –  –  (530) 

              

Nieprzypisane koszty...... –  –  –  –  (3.361)  –  (3.361) 

(Strata)/Zysk przed 
opodatkowaniem .......... 2.951  –  –  –  (3.361)  (33)  (443) 

              

Podatek dochodowy .......             251 

Strata netto za okres ....             (192) 

 

 Na dzień 30 czerwca 2007  
niezbadane 

 Warszawa  Poznań  Wrocław  Szczecin  Nieprzypisane  Eliminacje  Razem 

 W tysiącach PLN 

Aktywa segmentu ..........              

Budownictwo 
mieszkaniowe.................. 218.109  54.710  23.522  7.599  –  (1.720)  302.220 

Najem.............................. 45.985  –  –  –  –  –  45.985 

Nieprzypisane aktywa...... –  –  –  –  3.829  –  3.829 

Aktywa razem ................ 264.094  54.710  23.522  7.599  3.829  (1.720)  352.034 

              

Zobowiązania 
segmentu .......................              

Budownictwo 
mieszkaniowe.................. 174.319  28.206  7.404  312  –  (2.052)  208.189 

Najem.............................. 24.026  –  –  –  –  –  24.026 

Nieprzypisane 
zobowiązania................... –  –  –  -  9.024  –  9.024 

Zobowiązania razem...... 198.345  28.206  7.404  312  9.024  (2.052)  241.239 

              

Wydatki inwestycyjne ... –  –  –  –  141  –  141 

Amortyzacja ................... –  –  –  –  259  –  259 
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 Na dzień 31 grudnia 2006 

 Warszawa  Poznań  Wrocław  Szczecin  Nieprzypisane  Eliminacje  Razem 

 W tysiącach PLN 

Aktywa segmentu..........              

Budownictwo 
mieszkaniowe ................. *246.509  *5.661  *4.930  –  –  *(249)  *256.851 

Najem.............................. 45.930  –  –  –  –  –  45.930 

Nieprzypisane aktywa ..... –  –  –  –  2.750  –  2.750 

Aktywa razem ................ 292.439  5.661  4.930  –  2.750  (249)  305.531 
              

Zobowiązania 
segmentu .......................              

Budownictwo 
mieszkaniowe ................. 145.214  6.593  321  –  –  611  152.739 

Najem.............................. 16.450  –  –  –  –  –  16.450 

Nieprzypisane 
zobowiązania .................. –  –  –  –  11.595  –  11.595 

Zobowiązania razem ..... 161.664  6.593  321  –  11.595  611  180.784 
              

Wydatki inwestycyjne ... –  –  –  –  296*  –  296 

Amortyzacja................... –  –  –  –  68*  –  68 

*Przeklasyfikowano dla celów porównawczych 

 

 Za 6 miesięcy kończące się 30 czerwca 2006 
niezbadane 

 Warszawa  Poznań  Wrocław  Szczecin  Nieprzypisane  Eliminacje  Razem 

 W tysiącach PLN 

Przychody od 
odbiorców 
zewnętrznych razem .....              

Budownictwo 
mieszkaniowe ................. 21.110  –  –  –  –  –  21.110 

Najem.............................. 601  –  –  –  –  –  601 
              

Przychody z transakcji 
pomiędzy segmentami ... –  –  –  –  –  –  – 

Przychody razem........... 21.711  –  –  –  –    21.711 
              

Wynik segmentu              

Budownictwo 
mieszkaniowe ................. 7.284  –  –  –  –  379  7.663 

Najem.............................. 6.719  –  –  –  -  –  6.719 
              

Nieprzypisane koszty ...... –  –  –  –  (1.473)  –  (1.473) 

(Strata)/Zysk przed 
opodatkowaniem........... 14.003  –  –  –  (1.473)  379  12.909 

              

Podatek dochodowy........             (2.523) 
              

Zysk netto za okres.......             10.386 
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 Na dzień 30 czerwca 2006 
niezbadane 

 Warszawa  Poznań  Wrocław  Szczecin  Nieprzypisane  Eliminacje  Razem 

 W tysiącach PLN 

Aktywa segmentu              

Budownictwo 
mieszkaniowe.................. 135.470   21.579  41  –  –  372  157.462 

Najem.............................. 31.628  –  –  –  –  –  31.628 

Nieprzypisane aktywa       –  1.922  –  1.922 

Aktywa razem ................ 167.098  21.579  41  –  1.922  372  191.012  
              

Zobowiązania 
segmentu .......................              

Budownictwo 
mieszkaniowe.................. 126.944  18.996  –  –  –  28  145.968 

Najem.............................. 21.185  –  –  –  –  –  21.185 

Nieprzypisane 
zobowiązania...................         8.117    8.117 

Zobowiązania razem...... 148.129  18.996  -  –  8.117  28  175.270 
              

Wydatki inwestycyjne ... –  –  –  –  111  –  111 

Amortyzacja ................... –  –  –  –  9  –  9 

 

6. Przychody 

 Za okres 6 miesięcy kończący się 

 30 czerwca 2007 
niezbadane  30 czerwca 2006 

niezbadane 

 W tysiącach PLN 

Przychody ze sprzedaży lokali mieszkalnych ..................................................................................... 12.218  21.110 

Przychody z tytułu najmu.................................................................................................................... 449  601 

Przychody razem .............................................................................................................................. 12.667  21.711 

 

7. Koszty według rodzaju 

 Za okres 6 miesięcy kończący się 

 30 czerwca 2007 
niezbadane   30 czerwca 2006 

niezbadane 

 W tysiącach PLN  

Koszt własny sprzedaży .................................................................................................................. 8.817  11.856 

Amortyzacja........................................................................................................................................ 259  9 

Zużycie materiałów i energii ............................................................................................................... 469  411 

Usługi obce......................................................................................................................................... 1.517  1.701 

Podatki i opłaty ................................................................................................................................... 471  394 

Koszty pracownicze (zob. Nota 8) ...................................................................................................... 1.356  838 

Pozostałe............................................................................................................................................ 219  449 

Koszty ogólnego zarządu ................................................................................................................ 4.291  3.802 

    

Razem................................................................................................................................................ 13.108  15.658 



Ronson Europe N.V. – Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres sześciu miesięcy kończący się 30 czerwca 2007 roku 

 

 
Informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 

F-52 

8. Koszty pracownicze 

 Za okres 6 miesięcy kończący się 

 30 czerwca 2007 
niezbadane  30 czerwca 2006 

niezbadane 

 W tysiącach PLN 

Wynagrodzenia .................................................................................................................................. 1.108  741 

Ubezpieczenia społeczne .................................................................................................................. 248  97 

Razem ............................................................................................................................................... 1.356  838 

 

9.  Przychody i koszty finansowe 

 Za okres 6 miesięcy kończący się 

 30 czerwca 2007 
niezbadane  30 czerwca 2006 

niezbadane 

 W tysiącach PLN 

Różnice kursowe................................................................................................................................ –  650 

Odsetki od udzielonych pożyczek ...................................................................................................... 399  – 

Przychody z tytułu odsetek od lokat bankowych ................................................................................ 329  140 

Przychody finansowe razem ........................................................................................................... 728  790 

    

Koszty z tytułu odsetek na zobowiązaniach finansowych wycenianych według zamortyzowanego 
kosztu................................................................................................................................................. (701)  (818) 

Różnice kursowe................................................................................................................................ (29)  (70) 

Koszty finansowe razem ................................................................................................................. (730)  (888) 

Wynik finansowy netto .................................................................................................................... (2)  (98) 

 

10. Podatek dochodowy 

 Za okres 6 miesięcy kończący się 

 30 czerwca 2007 
niezbadane  30 czerwca 2006 

niezbadane 

 W tysiącach PLN 

Podatek dochodowy bieżący    

Podatek dochodowy za rok bieżący ................................................................................................... 1.317  1.429 

Podatek dochodowy bieżący razem ............................................................................................... 1.317  1.429 

    

Powstanie i odwrócenie różnic przejściowych.................................................................................... (1.228)  1.408 

Podatek odroczony wynikający ze strat podatkowych z lat poprzednich............................................ (340)  (314) 

Podatek odroczony razem............................................................................................................... (1.568)  1.094 

Podatek dochodowy razem ............................................................................................................ (251)  2.523 

    

Uzgodnienie efektywnej stopy podatkowej    

    

(Strata)/zysk netto za okres ............................................................................................................... (192)  10.386 

Podatek dochodowy........................................................................................................................... (251)  2.523 

    

(Strata)/zysk przed opodatkowaniem ............................................................................................. (443)  12.909 
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 Za okres 6 miesięcy kończący się 

 30 czerwca 2007 
niezbadane  30 czerwca 2006 

niezbadane 

 W tysiącach PLN 

    

Podatek dochodowy zgodnie ze stawką obowiązującą w Polsce (19%) (84)  2.453 

    

Efekt podatkowy:    

Różnice przejściowe z lat ubiegłych, dla których aktywa z tytułu podatku odroczonego zostały 
rozpoznane w roku bieżącym ............................................................................................................. (103)  – 

Inne różnice przejściowe .................................................................................................................... (64)  70 

    

Podatek dochodowy zgodnie z efektywną stawką podatkową (odpowiednio 57% i 20%) ......... (251)  2.523 

Różnice przejściowe powstałe w latach poprzednich, dla których rozpoznano aktywa z tytułu podatku odroczonego w roku bieżącym, odnoszą 
się do zwiększonego prawdopodobieństwa ich realizacji. 

11.  Rzeczowe aktywa trwałe 

 Rzeczowe aktywa trwałe 

 

Za okres  
6 miesięcy 

kończący się  
30 czerwca 2007 

niezbadane  

 
Za rok obrotowy 

kończący się  
31 grudnia 2006 

 

Za okres  
6 miesięcy 

kończący się  
30 czerwca 2006 

niezbadane 

 W tysiącach PLN 

Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych      

Stan na dzień 1 stycznia.................................................................................. 416  251  251 

Przeniesienie zapasów.................................................................................... 430  -  - 

Zwiększenia..................................................................................................... 141  165  24 

Bilans zamknięcia.......................................................................................... 987  416  275 

      

Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości      

Stan na dzień 1 stycznia.................................................................................. 101  74  74 

Amortyzacja za okres ...................................................................................... 164  27  2 

Bilans zamknięcia.......................................................................................... 265  101  76 

      

Wartość netto      

Stan na dzień 1 stycznia.................................................................................. 315  177  177 

Bilans zamknięcia.......................................................................................... 722  315  199 

 

Odpisy z tytułu wartości i ich późniejsze odwracanie 

Zarówno w okresie sześciu miesięcy kończącym się 30 czerwca 2007 r., 30 czerwca 2006 r. jak i w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 
2006 r., Grupa nie dokonała odpisów z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych. 
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12. Wartości niematerialne 

 Oprogramowanie 

 

Za okres  
6 miesięcy 

kończący się  
30 czerwca 2007 

niezbadane 

 
Za rok obrotowy 

kończący się  
31 grudnia 2006 

 

Za okres  
6 miesięcy 

kończący się  
30 czerwca 2006 

niezbadane 

 W tysiącach PLN 

Wartość brutto wartości niematerialnych      

Stan na dzień 1 stycznia ................................................................................ 210  79  79 

Zwiększenia .................................................................................................... –  131  87 

Bilans zamknięcia ......................................................................................... 210  210  166 

      

Umorzenie      

Stan na dzień 1 stycznia ................................................................................ 41  –  – 

Amortyzacja za okres...................................................................................... 95  41  7 

Bilans zamknięcia ......................................................................................... 136  41  7 

      

Wartość netto      

Stan na dzień 1 stycznia ................................................................................ 169  79  79 

Bilans zamknięcia ......................................................................................... 74  169  159 

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości i ich późniejsze odwracanie 

Zarówno w okresie sześciu miesięcy kończącym się 30 czerwca 2007 r., 30 czerwca 2006 r., jak i w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 
2006 r., Grupa nie dokonała odpisów z tytułu trwałej utraty wartości niematerialnych. 

Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych są alokowane do kosztów ogólnego zarządu w rachunku zysków i strat. 

13. Nieruchomości inwestycyjne 

 

Za okres  
6 miesięcy 

kończący się  
30 czerwca 2007 

niezbadane 

 
Za rok obrotowy 

kończący się  
31 grudnia 2006 

 

Za okres  
6 miesięcy 

kończący się  
30 czerwca 2006 

niezbadane 

 W tysiącach PLN 

Cena nabycia      

Stan na dzień 1 stycznia ................................................................................. 7.810  7.810  7.810 

Bilans zamknięcia ......................................................................................... 7.810  7.810  7.810 

      

Zmiana wartości godziwej      

Stan na dzień 1 stycznia ................................................................................. 36.490  14.736  14.736 

Zwiększenie wartości godziwej ....................................................................... –  21.754  6.954 

Bilans zamknięcia ......................................................................................... 36.490  36.490  21.690 

      

Wartość godziwa      

Stan na dzień 1 stycznia ................................................................................ 44.300  22.546  22.546 

Bilans zamknięcia ......................................................................................... 44.300  44.300  29.500 

Nieruchomości inwestycyjne obejmują nieruchomości, utrzymywane w celu czerpania w długim okresie zysków z wynajmu oraz 
wzrostu wartości, które jednocześnie nie są zajmowane przez Grupę. Na dzień 30 czerwca 2007 r., na nieruchomości inwestycyjne 
składają się: grunt położony w Warszawie (przy ulicy Kłobuckiej), posiadany przez Grupę w oparciu o prawo wieczystego użytkowania 
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oraz kilka budynków i magazynów usytuowanych na posiadanej działce gruntu, które w części były wynajmowane osobom trzecim na 
podstawie umów najmu zawartych na czas nieoznaczony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.  

Portfel nieruchomości inwestycyjnych wyceniany jest raz w roku przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego, który posiada 
odpowiednio uznane kwalifikacje zawodowe. Wartość godziwa ustalana jest na podstawie aktualnych cen występujących na 
aktywnym rynku. 

W dniu 29 czerwca 2007 r. prawo własności nieruchomości inwestycyjnych zostało przeniesione przez ITR Dori B.V. do Spółki 
(zob. Nota 1). Jednakże na dzień 30 czerwca 2007 r. tytuł prawny należał do Brighton Tec Sp. z o.o., spółki zależnej będącej  
w pełni własnością ITR Dori B.V., której udziały na dzień 29 czerwca 2007 r. nie zostały wniesione do Spółki. Przekazanie prawa 
własności nieruchomości inwestycyjnych z Brighton Tec Sp. z o.o. na rzecz Ronson Development Landscape Sp.k., spółki 
komandytowej należącej do Grupy, nastąpiło w dniu 26 lipca 2007 r. 

Przychód zrealizowany oraz koszty poniesione związane z nieruchomością inwestycyjną w okresie sześciu miesięcy kończącym 
się 30 czerwca 2007 r. prezentuje poniższa tabela:  

 Przychód z najmu  Koszty 

 
Półrocze  

2007 
niezbadane 

 Półrocze 2006 
niezbadane  Półrocze 2007 

niezbadane  Półrocze 2006 
niezbadane 

 W tysiącach PLN 

Kłobucka............................................................... 449  601  601  557 

Płatności z tytułu nieodwoływalnych umów leasingu na dzień 30 czerwca 2007 r. oraz 30 czerwca 2006 r. kształtują się w sposób 
przedstawiony poniżej:  

 30 czerwca 2007 
niezbadane  30 czerwca 2006 

niezbadane 

 W tysiącach PLN 

Minimalne płatności z tytułu leasingu (do roku) ...................................  181  247 

14. Długoterminowe należności z tytułu leasingu finansowego 

Grupa jest stroną umowy leasingu finansowego, na podstawie której wynajmuje stronie trzeciej budynek biurowy wraz z gruntem 
przynależnym do tego budynku położonym w Warszawie. Umowa wygasa z dniem 2 marca 2024 r. 

Należności z tytułu leasingu finansowego, podział na długo- i krótkoterminowe oraz ich wiekowanie na dzień 30 czerwca 2007 r. 
prezentuje poniższa tabela: 

 Do roku  Od 1 do 5 lat  Powyżej 5 lat  Razem 

 W tysiącach PLN 

Należności z tytułu płatności leasingu 
finansowego................................................... 92  369  1.059  1.520 

Odsetki nienaliczone...................................... (70)  (250)  (533)  (853) 

Razem ........................................................... 22  119  526  667 

Należności z tytułu leasingu finansowego, podział na długo- i krótkoterminowe oraz ich strukturę wiekową na dzień 31 grudnia 
2006 r. prezentuje poniższa tabela. 

 Do roku  Od 1 do 5 lat  Powyżej 5 lat  Razem 

 W tysiącach PLN 

Należności z tytułu płatności leasingu 
finansowego ..................................................... 96  383  1.151  1.630 

Odsetki nienaliczone ........................................ (73)  (266)  (562)  (901) 

Razem.............................................................. 23  117  589  729 

Należności z tytułu leasingu finansowego, podział na długo- i krótkoterminowe oraz ich wiekowanie na dzień 30 czerwca 2006 r. 
prezentuje poniższa tabela:  
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 Do roku  Od 1 do 5 lat  Powyżej 5 lat  Razem 

 W tysiącach PLN 

Należności z tytułu płatności leasingu 
finansowego .................................................... 105  419  1.309  1.833 

Odsetki nienaliczone ....................................... (81)  (298)  (671)  (1.050) 

Razem............................................................. 24  121  638  783 

15. Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym 

W dniu 31 października 2006 r. Grupa udzieliła spółce Jerusalem Finance Company B.V. („JFC”) niezabezpieczonej pożyczki  
w kwocie 13.399 tysięcy PLN. JFC jest spółką w całości będącą własnością udziałowców Grupy Kapitałowej oraz finansującą 
wszystkie spółki Grupy. Saldo pożyczki na dzień 31 grudnia 2006 r. składa się z kapitału w kwocie 13.399 tysięcy PLN oraz 
naliczonych odsetek w wysokości 134 tysiące PLN. Pożyczka jest wymagalna w dniu 31 października 2011 r. i jest oprocentowana 
w wysokości 6%. W następstwie powstania Spółki w czerwcu 2007 roku, zobowiązania wynikające z umowy pożyczki; wraz  
z naliczonymi odsetkami na dzień 29 czerwca 2007 r.; wynoszące łącznie 13.932 tysiące PLN zostały przeniesione do Spółki (zob. 
noty 1 i 20). W efekcie kwota należności na dzień 30 czerwca 2007 r. została wyeliminowana podczas konsolidacji wraz z kwotą 
zobowiązań Spółki na dzień 30 czerwca 2007 r.  

Informacje dotyczące wartości godziwej pożyczki na dzień 31 grudnia 2006 r. zawarte są w Nocie 25.  

16. Aktywa oraz rezerwa z tytułu podatku odroczonego 

Rozpoznane aktywa oraz rezerwa z tytułu podatku odroczonego 

Aktywa oraz rezerwa z tytułu podatku odroczonego na początek oraz na koniec okresu obrotowego odnoszą się do następujących 
pozycji:  
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 Bilans otwarcia  
1 stycznia 2007  

Ujęte w rachunku 
zysków i strat 

niezbadane 
 

Bilans zamknięcia 
30 czerwca 2007 

niezbadane 

 W tysiącach PLN 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego      

Różnice kursowe....................................................................................... 6  (6)  – 

Odsetki naliczone...................................................................................... 89  113  202 

Strata podatkowa z lat ubiegłych............................................................... 3.836  340  4.176 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego.................................................. 3.931  447  4.378 

       

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego      

Różnica przejściowa z tytułu odmiennego momentu ujęcia  
przychodów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych dla celów 
księgowych i podatkowych ....................................................................... 2.161  (1.299)  862 

Wzrost wartości godziwej nieruchomości .................................................. 6.933  –  6.933 

Różnice kursowe....................................................................................... 194  (194)  – 

Odsetki naliczone...................................................................................... 600  301  901 

Inne ........................................................................................................... 56  71  127 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego................................................ 9.944  (1.121)  8.823 

      

Aktywa z tytułu podatku odroczonego....................................................... 3.931    4.378 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego .................................................... 9.944    8.823 

Kompensata aktywów z tytułu podatku odroczonego i rezerwy z tytułu 
podatku odroczonego dla poszczególnych spółek .................................... (1.181)    (721) 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego wykazane w bilansie .............. 2.750    3.657 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego wykazana w bilansie ............ 8.763    8.102 
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 Bilans otwarcia  
1 stycznia 2006  

Ujęte w rachunku 
zysków i strat 

niezbadane 
 

Bilans zamknięcie 
31 grudnia 2006 

niezbadane 

 W tysiącach PLN 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego      

Różnice kursowe....................................................................................... 179  (173)  6 

Odsetki naliczone...................................................................................... 300  (211)  89 

Strata podatkowa z lat ubiegłych .............................................................. 1.992  1.844  3.836 

Aktywa z tytułu podatku dochodowego ................................................ 2.471  1.460  3.931 

       

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego      

Różnica przejściowa z tytułu odmiennego momentu ujęcia przychodów 
z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych dla celów księgowych 
i podatkowych ........................................................................................... 3.829  (1.668)  2.161 

Wzrost wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych ......................... 2.800  4.133  6.933 

Różnice kursowe....................................................................................... 169  25  194 

Odsetki naliczone...................................................................................... 130  470  600 

Pozostałe .................................................................................................. 24  32  56 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego................................................ 6.952  2.992  9.944 

      

Aktywa z tytułu podatku odroczonego....................................................... 2.471    3.931 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego .................................................... 6.952    9.944 

Kompensata aktywów z tytułu podatku odroczonego i rezerwy z tytułu 
podatku odroczonego dla poszczególnych spółek grupy .......................... (977)    (1.181) 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego wykazane w bilansie .............. 1.494    2.750 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego wykazana w bilansie ........... 5.975    8.763 
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 Bilans otwarcia  
1 stycznia 2006  

Ujęte w rachunku 
zysków i strat 

niezbadane 
 

Bilans zamknięcie 
31 grudnia 2006 

niezbadane 

 W tysiącach PLN 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego      

Różnice kursowe .................................................................................. 179  (179)  – 

Odsetki naliczone ................................................................................. 300  194  494 

Strata podatkowa z lat ubiegłych.......................................................... 1.992  314  2.306 

Aktywa z tytułu podatku dochodowego ........................................... 2.471  329  2.800 

       

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego      

Różnica przejściowa z tytułu odmiennego momentu ujęcia 
przychodów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych dla celów 
księgowych i podatkowych ................................................................... 3.829  136  3.965 

Wzrost wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych 2.800  1.320  4.120 

Różnice kursowe .................................................................................. 169  1  170 

Odsetki naliczone ................................................................................. 130  (97)  33 

Pozostałe.............................................................................................. 24  63  87 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego ........................................... 6.952  1.423  8.375 

      

Aktywa z tytułu podatku odroczonego .................................................. 2.471    2.800 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego................................................ 6.952    8.375 

Kompensata aktywów z tytułu podatku odroczonego i rezerwy z 
tytułu podatku odroczonego dla poszczególnych spółek grupy ............ (977)    (878) 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego wykazane w bilansie ......... 1.494    1.922 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego wykazana w bilansie ...... 5.975    7.497 

Nieujęte rezerwy z tytułu podatku odroczonego 

Nie występują nieujęte rezerwy z tytułu podatku odroczonego.  

Nieujęte aktywa z tytułu podatku odroczonego 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego są ujmowane do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż osiągnięty zostanie dochód do 
opodatkowania, który pozwoli na realizację aktywa. Nieujęte aktywa z tytułu podatku odroczonego odnoszą się głównie do strat 
podatkowych z lat ubiegłych, w przypadku których mało prawdopodobne jest osiągnięcie przychodu pozwalającego na realizację 
tych strat w możliwym do rozliczenia terminie. 

Zmiany nieujętych aktywów z tytułu podatku odroczonego  

W okresie sześciu miesięcy kończącym się 30 czerwca 2007 r. nieujęte aktywa z tytułu podatku odroczonego spadły o 336 tysięcy 
PLN z poziomu 5.547 tysięcy PLN do 5.211 tysięcy PLN. W roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2006 r. nieujęte aktywa  
z tytułu podatku odroczonego wzrosły o 1.394 tysiące PLN z poziomu 4.153 tysięcy PLN do 5.547 tysięcy PLN. W okresie sześciu 
miesięcy kończącym się 30 czerwca 2006 r. nieujęte aktywa z tytułu podatku odroczonego wzrosły o 79 tysięcy PLN z poziomu 
4.153 tysięcy PLN do 4.232 tysięcy PLN. 

Realizacja aktywów z tytułu podatku odroczonego 

Oceniając realizację aktywów z tytułu podatku odroczonego, Zarząd brał pod uwagę prawdopodobieństwo realizacji części lub całości 
aktywów z tytułu podatku odroczonego. Realizacja aktywów z tytułu podatku odroczonego jest uzależniona od poziomu dochodów do 
opodatkowania osiągniętych w okresie, w których różnice są możliwe do odliczenia. Dokonując swej oceny, Zarząd brał pod uwagę 
planowane wykorzystanie rezerwy z tytułu podatku odroczonego, prognozowane przyszłe dochody do opodatkowania oraz strategię 
podatkową. Aby w całości zrealizować aktywa z tytułu podatku odroczonego, Grupa powinna osiągnąć dochód podatkowy  
w wysokości około 19.300 tysięcy PLN. Dochód do opodatkowania za okres sześciu miesięcy kończący się 30 czerwca 2007 r. 
wyniósł 10.801 tysięcy PLN. Bazując na historycznym poziomie dochodów do opodatkowania oraz prognoz dotyczących przyszłych 
dochodów do podatkowania w okresach, w których aktywa z tytułu podatku odroczonego mogą podlegać odliczeniu, Zarząd Spółki 
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wyraża przekonanie, iż prawdopodobne jest, że Grupa osiągnie korzyści z realizacji różnic przejściowych. Kwota aktywów z tytułu 
podatku odroczonego uznana za możliwą do zrealizowania może ulec zmniejszeniu w przyszłości, jeśli poziom prognozowanego 
dochodu do opodatkowania będzie niższy w okresie wykorzystania strat podatkowych z lat ubiegłych. 

Straty podatkowe są możliwe do odliczenia w maksymalnej wysokości 50% w jednym roku, w ciągu pięcioletniego okresu 
następującego po okresie, w którym powstały.  

17. Zapasy lokali mieszkalnych 

 Stan na 

 30 czerwca 
2007 niezbadane  31 grudnia 

2006  30 czerwca 
2006 niezbadane 

 W tysiącach PLN 

Produkcja w roku ...................................................................................... 243.563  178.748  99.638 

Wyroby gotowe ......................................................................................... 4.168  4.172  5.275 

Zapasy wyceniane według kosztu wytworzenia................................... 247.731  182.920  104.913 

      

Zapasy wyceniane według ceny sprzedaży możliwej do uzyskania.......... –  –  – 

Koszty finansowania zewnętrznego skapitalizowane jako zapasy oraz stopę kapitalizacji prezentuje poniższa tabela: 

 Stan na 

 30 czerwca 
2007 niezbadane  31 grudnia 

2006  30 czerwca 
2006 niezbadane 

 W tysiącach PLN 

Odsetki...................................................................................................... 9.669  11.601  5.157 

(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych, netto........................................... (2.501)  (3.142)  (155) 

Razem ...................................................................................................... 7.168  8.459  5.002 

      

Stopa kapitalizacji ..................................................................................... 4%  6%  5% 

18. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe  

 Stan na 

 30 czerwca 
2007 niezbadane  31 grudnia  

2006  30 czerwca 
2006 niezbadane 

 W tysiącach PLN 

Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych  
(zob. Nota 27) ........................................................................................... 27  79  27 

Należności z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).............................. 5.258  14.875  2.086 

Pozostałe należności z tytułu dostaw i usług ............................................ 6.931  1.936  640 

Zaliczki na aktywa obrotowe ..................................................................... 147  18  365 

Zaliczki na poczet lokali mieszkalnych ...................................................... 27.763  4.787  11.141 

Razem ...................................................................................................... 40.126  21.695  14.259 

Na dzień 30 czerwca 2007 r., 31 grudnia 2006 r. oraz 30 czerwca 2006 r. Grupa nie utworzyła odpisu aktualizującego wartość 
należności.  

Na dzień 30 czerwca 2007 r., 31 grudnia 2006 r. oraz 30 czerwca 2006 r. należności wyrażone w walutach innych niż waluta 
funkcjonalna były nieistotne.  
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19. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  

 Stan na 

 30 czerwca 2007 
niezbadane  31 grudnia 

2006  30 czerwca 
2006 niezbadane 

 W tysiącach PLN 

Środki pieniężne w kasie ........................................................................... 12  17  10 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych............................................. 14.745  39.103  39.267 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ..................................... 14.757  39.120  39.277 

Na dzień 30 czerwca 2007 r. oraz na dzień 31 grudnia 2006 r. Grupa nie posiadała depozytów. Na dzień 30 czerwca 2006 r. 
Grupa posiadała depozyt na żądanie („overnight deposit”) w kwocie 2.353 tysiące PLN. Efektywna stopa procentowa dla 
depozytów na żądanie wynosiła 2,5-3,0%.  

20. Kapitał własny  

Uzgodnienie zmian w kapitale własnym 

 

 Kapitał własny 
akcjonariuszy 

jednostki 
dominującej 

 
Kapitały 

mniejszości 

 
Kapitał własny 

razem 

  W tysiącach PLN 

Kapitał własny Grupy Ronson na dzień 1 stycznia 2006 .........................................  4.806  –  4.806 

Zwiększenie ze sprzedaży akcji i udziałów w spółkach Grupy Ronson oraz 
pozostałych dopłat do kapitału(1)..............................................................................  69.333  18.690  88.023 

Zysk netto za 2006 rok ...........................................................................................  31.897  21  31.918 

Kapitał własny Grupy Ronson na dzień 31 grudnia 2006 ........................................  106.036  18.711  124.747 

Strata netto za okres kończący się 29 czerwca 2007 ..............................................  (226)  34  (192) 

Kapitał własny Grupy Ronson na dzień 29 czerwca 2007 ......................................  105.810  18.745  124.555 

Przeniesienie kapitału własnego na dzień 29 czerwca 2007 (zob. Nota 1) .............  (105.810)  –  (105.810) 

 

 

Kapitał 
zakładowy 

 Kapitał  
z objęcia 
udziałów 

powyżej ich 
wartości 

nominalnej 

 

 

 

 

 

 

Wydanie udziałów na dzień 
założenia spółki(2).............................  172  –  172  –  172 

Aktywa netto wniesione aportem (3)  –  91.878  91.878  –  91.878 

Stan na dzień 30 czerwca 2007 r. ....  172  91.878  92.050  18.745  110.795 

(1)W listopadzie 2006 r. Grupa i jej udziałowcy podpisali ze stroną trzecią umowę, na mocy której strona trzecia stała się bezpośrednim 
udziałowcem 20 polskich spółek Grupy. W związku z powyższą umową 20 polskich spółek objętych umową wyemitowało nowe udziały, które 
zostały objęte i pokryte wkładem pieniężnym przez stronę trzecią.  

(2)Kapitał zakładowy spółki Ronson Europe N.V. wynosi 172 tysiące PLN. Liczba akcji („authorized shares”) Spółki wynosi 225.000 akcji  
o wartości nominalnej 1 EUR każda. Liczba wyemitowanych i opłaconych akcji na dzień powstania Spółki wynosiła 45.000.  

(3)Po utworzeniu Spółki, ITR Dori – jedyny jej właściciel i założyciel, wniósł do Spółki w dniu 29 czerwca 2007 r. udziały oraz prawa do udziałów  
w 36 polskich spółkach o wartości 105.810 tysięcy PLN, jak również zobowiązanie wynikające z umowy pożyczki pomiędzy ITR Dori oraz 
Ronson Development Residential Sp. z o.o. – jedną z polskich spółek, w której udziały zostały wniesione do Spółki. Kwota zobowiązania z tytułu 
pożyczki wniesionej do Spółki w dniu 29 czerwca 2007 r., powiększona o odsetki naliczone na dzień 29 czerwca 2007 r., wynosiła 13.932 tysiące 
PLN (zob. Nota 15). Wartość kapitału z objęcia udziałów powyżej ich wartości nominalnej wyniosła 91.878 tysięcy PLN i została zaprezentowana 
w tabeli powyżej. 
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Kapitał własny na dzień 30 czerwca 2007 r.  

Na dzień 30 czerwca 2007 r. kapitał własny składa się z:  

W tysiącach PLN Kapitał własny 

Kapitał zakładowy (zob.(2) powyżej) 172 

Kapitał z objęcia udziałów powyżej ich wartości nominalnej ................ 91.878 

Stan na 30 czerwca 2007 r................................................................. 92.050 

21. Rezerwy 

W tysiącach PLN 

Za okres 
6 miesięcy 

kończący się  
30 czerwca 2007 

niezbadane 

 
Za rok obrotowy 

kończący się  
31 grudnia 2006 

 

Za okres 6 miesięcy 
kończący się 

30 czerwca 2006 
niezbadane 

Stan na dzień 1 stycznia .........................................  501  501  501 

Zwiększenie/(zmniejszenie) .....................................  –  –  – 

Bilans zamknięcia .................................................  501  501  501 

22. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek  

Informacje na temat umownych warunków oprocentowanych pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Grupę zostały przedsta-
wione poniżej. Więcej informacji na temat ekspozycji na ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko walutowe – zob. Nota 25. 

 Stan na 

 30 czerwca 2007 
niezbadane  31 grudnia 

2006  30 czerwca 
2006 niezbadane 

W tysiącach PLN 

Zobowiązania długoterminowe      

Pożyczki od jednostek powiązanych......................................................... 72.703  71.069  94.784 

Zabezpieczone kredyty bankowe.............................................................. 33.962  22.988  16.599 

Zobowiązania długoterminowe razem................................................... 106.665  94.057  111.383 

Zobowiązania krótkoterminowe............................................................. 10.085  10,085  998 

Harmonogram i warunki spłat kredytów i pożyczek  

Warunki pozostałych do spłaty pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2007 r. są następujące:  

– Wszystkie pożyczki od jednostek powiązanych są niezabezpieczone, mają termin wymagalności 31 października 2011 r. 
oraz są oprocentowane na poziomie 6%. Wszystkie pożyczki są denominowane w PLN; 

– Kredyty bankowe (długo- i krótkoterminowe) są instrumentami zabezpieczonymi, są oprocentowane na poziomie WIBOR 
+1,1% - 1,6%. 

Terminy wymagalności kredytów bankowych na dzień 30 czerwca 2007 r. są następujące:  

Data wymagalności Razem 

31 grudnia 2008 13.518 

4 lipca 2009 14.244 

5 września 2009 6.200 

Długoterminowe 33.962 

  

30 września 2007 10.085 
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Ustawiono następujące zabezpieczenia dla kredytów bankowych:  

– Hipoteka zwykła i kaucyjna na gruncie; 

– Zastaw na rachunku bankowym w PKO BP do wartości/rat wymagalnych (0 PLN na dzień 30 czerwca 2007 r.); 

– Zastaw na wszystkich rachunkach bankowych w Fortis Bank S.A. (1.236 tysięcy PLN na dzień 30 czerwca 2007 r.); 

– Weksel in blanco z deklaracją wekslową do kwoty pożyczki wraz z odsetkami; 

– Zaliczki na wypłatę dywidendy do momentu pełnej spłaty zadłużenia są niedozwolone.  

23. Przychody przyszłych okresów  

Na przychody przyszłych okresów, zaklasyfikowane jako bieżące, składają się zaliczki wpłacone przez klientów na poczet budowy 
mieszkań (odroczone przychody). 

Przychody przyszłych okresów obejmują wpłacone zaliczki w odniesieniu do następujących projektów:  

 Stan na 

 30 czerwca 2007 
niezbadane  31 grudnia 

2006  30 czerwca 
2006 niezbadane 

W tysiącach PLN 

Meridan ..................................................................................................... 67.631  38.619  15.843 

Mistral........................................................................................................ 12.152  348  – 

Imaginarium I............................................................................................. 11.072  567  16 

Galileo ....................................................................................................... 1.313  1  – 

Słoneczny Skwer....................................................................................... 620  619  122 

Kłobucka.................................................................................................... 164  95  6 

Lazurowa Dolina........................................................................................ 6  167  15.161 

Pegaz 2 ..................................................................................................... 3  10.733  12.844 

Pegaz 1 ..................................................................................................... –  –  314 

Inne ........................................................................................................... –  5  – 

Razem....................................................................................................... 92.961  51.154  44.306 

24. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe  

 Stan na 

W tysiącach PLN 
Nota 30 czerwca 2007 

niezbadane  31 grudnia 
2006  30 czerwca 

2006 niezbadane 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek 
powiązanych........................................................................... 27 113  4  472 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych 
jednostek ................................................................................  18.734  10.819  9.414 

Pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 
bierne .....................................................................................  3.156  2.569  80 

Razem....................................................................................  22.003  13.392  9.966 

Na dzień 30 czerwca 2007 r. zobowiązania w walutach obcych zawierały zobowiązania wyrażone w EUR na kwotę 30 tysięcy 
EUR (113 tysięcy PLN) oraz w USD na kwotę 147 tysięcy USD (472 tysiące PLN). Na dzień 31 grudnia 2006 r. oraz na dzień  
30 czerwca 2006 r. Grupa nie posiadała zobowiązań wyrażonych w walutach obcych.  

25. Instrumenty finansowe 

Ekspozycja na ryzyko kredytowe, ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko kursu wymiany powstaje w trakcie normalnej działalności 
Grupy.  
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Ryzyko kredytowe 

Grupa dokonuje znaczących przelewów środków pieniężnych jako zabezpieczenia przedwstępnych umów zakupu gruntu. Na 
dzień 30 czerwca 2007 r. płatności dokonane z tytułu zakupu gruntu wyniosły 27.763 tysiące PLN (zob. Nota 18). Grupa 
minimalizuje ryzyko kredytowe powstałe w wyniku powyższych płatności poprzez ich wpis do księgi wieczystej odpowiednich 
nieruchomości. Zarząd wdrożył politykę kredytową, w wyniku czego ekspozycja na ryzyko kredytowe jest na bieżąco monito-
rowana. Grupa nie przewiduje niewywiązania się kontrahentów ze swoich zobowiązań. Wartość bilansowa należności z tytułu 
dostaw i usług oraz pozostałych (zob. Nota 18) odzwierciedla maksymalne narażenie na to ryzyko.  

Ryzyko stopy procentowej 

Pożyczki ze stałą stopą procentową zaciągnięte przez Grupę są narażone na ryzyko zmiany ich wartości godziwej w wyniku 
zmiany stóp procentowych. Pożyczki ze zmienną stopą procentową narażone są na ryzyko zmiany przepływów pieniężnych  
w wyniku zmiany stóp procentowych. Krótkoterminowe należności i zobowiązania nie są narażone na ryzyko stopy procentowej.  

Efektywne stopy procentowe i analizy kategorii wiekowych  

W poniższej tabeli przedstawiona została średnia efektywna stopa procentowa dotycząca oprocentowanych aktywów i zobo-
wiązań w podziale na poszczególne kategorie zapadalności lub ponownego przeszacowania.  

 Okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2007  
niezbadane 

W tysiącach PLN  Nota  

Średnia 
efekty-

wna 
stopa 

procen-
towa 

 Razem  Do 6 
miesięcy  6-12 

miesięcy  1-2 lata  2-5 lat  Powyżej 
5 lat 

Instrumenty finansowe ze stałą 
stopą procentową                 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ...........  19  2,5-3,5%  14.757  14.757  –  –  –  – 

Pożyczki od jednostek powiązanych .......  22  6,0%  72.703  –  –  –  72.703  – 

Instrumenty finansowe ze zmienną 
stopą procentową                 

Zabezpieczone kredyty bankowe.............  22  
WIBOR 
+ 1,2%  44.047  10.085  –  13.518  20.444  – 

 
 Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 

W tysiącach PLN  Nota  

Średnia 
efekty-

wna 
stopa 

procen-
towa 

 Razem  Do 6 
miesięcy  6-12 

miesięcy  1-2 lata  2-5 lat  Powyżej 
5 lat 

Instrumenty finansowe ze stałą 
stopą procentową                 

Pożyczki udzielone ................   15  6,0%  13.533  –  –  –  13.533  – 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ...........  19  2,0%  39.120  39.120  –  –  –  – 

Pożyczki od jednostek powiązanych .......  22  6,0%  71.069  –  –  –  71.069  – 

Instrumenty finansowe ze zmienną 
stopą procentową                 

Zabezpieczone kredyty bankowe.............  22  
WIBOR 
+ 1,0%  33.073  –  10.085  –  22.988  – 
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 Okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2006  
niezbadane 

W tysiącach PLN  Nota  

Średnia 
efekty-

wna 
stopa 

procen-
towa 

 Razem  Do 6 
miesięcy  6-12 

miesięcy  1-2 lata  2-5 lat  Powyżej 
5 lat 

Instrumenty finansowe ze stałą stopą 
procentową                 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ............  19  2,5-3,5%  39.277  39.277  –  –  –  – 

Pożyczki od jednostek powiązanych .........  22  7%-12%  95.782  998  –  –  20.109  74.675 

Instrumenty finansowe ze zmienną 
stopą procentową                 

Zabezpieczone kredyty bankowe ..............  22  
WIBOR 
+ 1,2%  16.599  2.149  –  10.085  4.365  – 

Ryzyko kursowe 

Do 31 października 2006 r. Grupa była narażona na ryzyko kursowe związane z pożyczkami wyrażonymi w walutach innych niż 
PLN. Walutą powodującą to ryzyko był głównie dolar amerykański (USD).  

Ryzyko płynności 

Ryzyko płynności to ryzyko, iż Grupa nie będzie w stanie realizować swoich zobowiązań finansowych w dacie ich wymagalności. 
W ramach zarządzania ryzykiem płynności Grupa stara się, na ile jest to możliwe, utrzymywać stan środków pieniężnych 
pozwalający na spłatę zobowiązań w momencie ich wymagalności, zarówno w warunkach normalnych, jak i wzmożonej działal-
ności, bez ponoszenia dodatkowych kosztów albo narażania Grupy na pogorszenie reputacji.  

Grupa monitoruje ryzyko braku płynności poprzez stosowanie narzędzi do planowania płynności, które uwzględnia terminy 
zapadalności zarówno inwestycji finansowych, jak i aktywów finansowych (na przykład należności, inne aktywa finansowe) oraz 
prognozowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Celem Grupy jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością 
finansowania a elastycznością poprzez stosowanie kredytu w rachunku bieżącym, kredytów bankowych, umów leasingu finan-
sowego oraz umów zakupu ratalnego.  

Analiza wrażliwości 

Poprzez zarządzanie ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem kursowym Grupa dąży do zmniejszenia wpływu krótkotermi-
nowych wahań na wynik Grupy. Utrzymujące się w długim okresie zmiany kursów walutowych i stóp procentowych będą jednak 
miały wpływ na zysk Grupy w dłuższym okresie.  

Szacuje się, że wg stanu na dzień 30 czerwca 2007 r. ogólny wzrost stóp procentowych o jeden punkt procentowy spowodowałby 
zmniejszenie zysku Grupy przed opodatkowaniem za okres sześciu miesięcy kończący się 30 czerwca 2007 r. o około 149 tysięcy 
PLN.  

Wartość godziwa 

Wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań wraz z ich wartością bilansową prezentuje poniższa tabela: 

W tysiącach PLN Nota 
Okres 6 miesięcy kończący się  

30 czerwca 2006  
niezbadane 

  Wartość 
bilansowa Wartość godziwa 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe....................................................................... 18 40.126 40.126 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty .............................................................................................. 19 14.757 14.757 

Zabezpieczone kredyty bankowe ................................................................................................ 22 44.047 44.047 

Pożyczki od jednostek powiązanych .......................................................................................... 22 72.703 72.360 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe .................................................................. 24 22.003 22.003 

    

Nieujęty zysk..............................................................................................................................   343 
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W tysiącach PLN Nota Rok obrotowy kończący się 
31 grudnia 2006 

  Wartość 
bilansowa Wartość godziwa 

Pożyczki udzielone ...................................................................................................................... 15 13.533 13.533 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe ....................................................................... 18 21.695 21.695 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ............................................................................................... 19 39.120 39.120 

Zabezpieczone kredyty bankowe................................................................................................ 22 33.073 33.073 

Pożyczki od jednostek powiązanych............................................................................................ 22 71.069 70.452 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe................................................................... 24 13.392 13.392 

    

Nieujęty zysk ..............................................................................................................................   617 

    

W tysiącach PLN Nota 
Okres 6 miesięcy kończący się  

30 czerwca 2006  
niezbadane 

  Wartość 
bilansowa Wartość godziwa 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe ....................................................................... 18 14.259 14.259 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ............................................................................................... 19 39.277 39.277 

Zabezpieczone kredyty bankowe................................................................................................ 22 16.599 16.599 

Pożyczki od jednostek powiązanych............................................................................................ 22 95.782 96.098 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe................................................................... 24 9.966 9.966 

    

Nieujęta strata ............................................................................................................................   (316) 

Oszacowanie wartości godziwej 

Do oszacowania wartości godziwej poszczególnych grup instrumentów finansowych przyjęto następujące metody i założenia:  

• Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe, środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz zobowiązania z tytułu dostaw  
i usług oraz pozostałe: wartość bilansowa niniejszych instrumentów finansowych odpowiada wartości godziwej ze względu 
na szybką zapadalność tych instrumentów; 

• Zabezpieczone kredyty bankowe: wartość bilansowa odpowiada wartości godziwej ze względu na zmienne oprocentowanie 
kredytów zbliżone do oprocentowania rynkowego;  

• Pożyczki od jednostek powiązanych oraz pożyczki udzielone: wartość godziwa jest szacowana jako bieżąca wartość 
przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu stopy procentowej dla podobnego instrumentu, o podo-
bnym terminie zapadalności, ogłoszonej przez bank, z którego usług korzysta Grupa. 

Stopy procentowe wykorzystywane do oszacowania wartości godziwej  

Stopy procentowe wykorzystywane do dyskontowania szacowanych przepływów pieniężnych (denominowanych w PLN) są 
ustalone przez jednostkę w oparciu o WIBOR na dzień 30 czerwca 2007 r., 31 grudnia 2006 r., 30 czerwca 2006 r. powiększony  
o marżę. Stopy procentowe przyjęte przez Grupę prezentuje poniższa tabela:  

 Stan na  

W tysiącach PLN 30 czerwca 2007 
niezbadane 31 grudnia 2006 30 czerwca 2007 

niezbadane 

Pożyczki udzielone ................................................................................................ 6,0% 6,0% N/A 

Pożyczki i kredyty ................................................................................................... 6,0% 6,0% 6,8% 

26. Zobowiązania warunkowe 

Zobowiązania warunkowe odnoszą się głównie do warunkowych świadczeń z tytułu nabycia gruntu, których zapłata jest 
prawdopodobna. Na dzień 30 czerwca 2007 r. zobowiązania warunkowe z tego tytułu wynosiły 161.201 tysięcy PLN, a ich 
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wymagalność jest uzależniona od podpisania końcowej umowy przenoszącej prawo własności gruntu oraz zmiany wpisu  
w księdze wieczystej.  

Dodatkowo, zobowiązania w stosunku do głównego wykonawcy z tytułu usług budowlanych, które będą świadczone w przyszłości, 
wynoszą na dzień 30 czerwca 2007 r. 69.169 tysięcy PLN.  

Zobowiązania warunkowe odnoszą się głównie do warunkowych świadczeń z tytułu nabycia gruntu, których spłata przez 
wymienione poniżej spółki jest prawdopodobna:  

 Stan na 

Nazwa Spółki 30 czerwca 2007 
niezbadane 31 grudnia 2006 30 czerwca 2007 

niezbadane 

 W tysiącach PLN 

Ronson Development West Sp. z o.o...................................................................... 49.600 – – 

Ronson Development Capital Sp. z o.o................................................................... 31.500 – – 

Ronson Development Conception Sp. z o.o. ........................................................... 20.848 – – 

Ronson Development Continental Sp. z o.o. ........................................................... 18.216 – – 

Ronson Development Architecture Sp. z o.o. .......................................................... 16.810 – – 

Ronson Development Properties Sp. z o.o.............................................................. 14.450 14.450 – 

Ronson Development Skyline Sp. z o.o. ................................................................ 7.428 – – 

Ronson Development Universal Sp. z o.o. .............................................................. 2.349 – – 

Ronson Development 2000 Sp. z o.o. ..................................................................... – – 18.891 

Ronson Development Habiat Sp. z o.o.................................................................... – 12.521 – 

Razem..................................................................................................................... 161.201 26.971 18.891 

Wymagalność powyższych kwot jest uzależniona od podpisania końcowej umowy przenoszącej prawo własności gruntu oraz 
zmiany wpisu w księdze wieczystej.  

Zobowiązania w stosunku do głównych wykonawców z tytułu usług budowlanych, które będą świadczone w przyszłości, przedsta-
wia tabela poniżej:  

 Stan na 

Nazwa Spółki 30 czerwca 2007 
niezbadane 31 grudnia 2006 30 czerwca 2007 

niezbadane 

 W tysiącach PLN 

Ronson Company Sp. z o.o..................................................................................... 51.203 – – 

Ronson Creation Sp. z o.o. ..................................................................................... 7.257 – – 

Ronson Properties Sp. z o.o.................................................................................... 6.960 – – 

Ronson Investment Sp. z o.o. ................................................................................. 3.749 15.307 32.712 

Ronson Residential Sp. z o.o. ................................................................................. – – 200 

Ronson Warsaw Sp. z o.o. ...................................................................................... – – 4.839 

Razem..................................................................................................................... 69.169 15.307 37.751 

27.  Podmioty powiązane 

Jednostka dominująca i jednostka dominująca wyższego szczebla 

Kapitał zakładowy i zmiany w trakcie okresu sześciu miesięcy kończącego się 30 czerwca 2007 r. oraz w trakcie roku obrotowego 
kończącego się 31 grudnia 2006 r. – zob. Nota 1. 

Grupa przeprowadza różnorodne transakcje ze spółkami zależnymi, dyrektorami i członkami Zarządu. 

Główne transakcje z podmiotami powiązanymi dotyczą: 

• pożyczek udzielonych (zob. Nota 15), 

• pożyczek otrzymanych (zob. Nota 22), 
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• obciążeń od ITR Dori (zob. poniżej), oraz 

• transakcji z kluczowymi członkami kadry zarządzającej (zob. poniżej). 

Transakcje z kluczowymi członkami kadry zarządzającej 

Kluczowymi członkami kadry zarządzającej Grupy są: 

Dror Kerem – Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający Ronson Development Management Sp. z o.o.; 

Ariel Bouskila – Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Ronson Development Management Sp. z o.o.; 

Anna Petrulewicz – Prezes/Członek Zarządu; 

Andrzej Gutowski – Członek Zarządu. 

Pożyczki udzielone na rzecz dyrektorów 

Na dzień 30 czerwca 2007 r., 31 grudnia 2006 r. oraz 30 czerwca 2006 r. nie udzielono żadnych pożyczek na rzecz dyrektorów. 

Świadczenia na rzecz członków kadry zarządzającej 

Z wyjątkiem świadczeń opisanych poniżej w okresie sześciu miesięcy kończącym się 30 czerwca 2007 r. oraz 30 czerwca 2006 r. 
nie wystąpiły dodatkowe świadczenia na rzecz członków kadry zarządzającej. 

Wynagrodzenia kluczowych członków kadry zarządzającej są sklasyfikowane w następujący sposób: 

W tysiącach PLN 
Wynagrodzenie  
z tytułu umowy  

o pracę 

Wynagrodzenie  
za udział  

w Zarządzie 

Pozostałe 
(bonusy) Razem 

Zarząd – 30 czerwca 2007 130 141 83 354 

Zarząd – 30 czerwca 2006  96 113 28 237 

Obciążenia z ITR Dori  

W okresach sześciu miesięcy kończących się 30 czerwca 2007 r. oraz 30 czerwca 2006 r. transakcje z ITR Dori dotyczyły kosztów 
usług doradczych, które wyniosły odpowiednio 684 tysiące PLN oraz 1.046 tysięcy PLN. Obciążenia z tytułu usług doradczych 
dotyczą usług zarządzania świadczonych na rzecz spółek Grupy. Na dzień 30 czerwca 2007 r. kwota należna Grupie od ITR Dori 
wynosiła 27 tysięcy PLN (zob. Nota 18), podczas gdy kwota należna ITR Dori od Grupy na ten dzień wynosiła 113 tysięcy PLN 
(zob. Nota 24).  

Grupa otrzymała pożyczkę od spółek powiązanych: Jerusalem Finance Company B.V. (spółki prawa holenderskiego będącej pod 
kontrolą udziałowców jednostki dominującej) oraz Gator. Szczegóły zob. Nota 22. 
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ANEKS I 
DEFINICJE 

O ile kontekst nie stanowi inaczej, poniższe definicje znajdują zastosowanie w całym Prospekcie: 

% lub procent Procent 

Ustawa o Zapobieganiu Szkodom  
w Środowisku i Ich Naprawie 

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie (Dz.U. z 2007 r., nr 75, poz. 493) 

Ustawa o Ofercie Publicznej Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) 

Prawo o Publicznym Obrocie Papierami 
Wartościowymi 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami 
wartościowymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, ze zmianami) 

Ustawa o Ochronie Konkurencji  
i Konsumentów 

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie ochrony konkurencji i konsumentów 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804, ze zmianami) 

Ustawa o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r. 
Nr 183, poz. 1538) 

Ustawa o Podatku od Czynności 
Cywilnoprawnych  

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.  
z 2005 r. Nr 41, poz. 339, ze zmianami) 

Statut Statut Spółki 

Biegli Rewidenci KPMG Accountants N.V. 

Ustawa CIT Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.  
z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zmianami) 

Kodeks Cywilny Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, 
ze zmianami) 

Data Zamknięcia 2 listopada 2007 r. lub inna zbliżona data rozliczenia Oferty 

Drugi Menedżer ING Securities N.V., Oddział w Londynie 

Łączne Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie finansowe Grupy Ronson na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 
2006 r., przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozda-
wczości Finansowej uchwalonymi przez UE 

Kodeks Spółek Handlowych Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r.  
Nr 94, poz. 1037, ze zmianami)  

Spółka, Ronson lub Emitent Ronson Europe N.V., spółka zawiązana na mocy przepisów prawa holenderskiego 
zarejestrowana pod numerem 24416758 

Rozporządzenie Rady w Sprawie 
Koncentracji 

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie 
kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dziennik Urzędowy UE z dnia 19 stycznia 
2004 r.) 

Raport Bieżący Bieżące informacje przekazywane przez Emitenta w formie i zakresie określonym  
w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744) 

Punkty Obsługi Klienta Punkty Obsługi Klienta domu maklerskiego, który przyjmuje zapisy na Akcje 
Oferowane w Transzy Inwestorów Detalicznych 

Dz.U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

EOG lub Europejski Obszar 
Gospodarczy 

Strefa współpracy gospodarczej między państwami członkowskimi Unii Europej- 
skiej a Europejskim Stowarzyszeniem Wolnego Handlu (ESWH), powstała w roku 
1994. EOG zasadniczo rozciąga korzyści płynące z jednolitego rynku europejskiego 
na trzy pozostające poza Unią państwa członkowskie EFTA, tj. Norwegię, Islandię  
i Liechtenstein 
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UE Związek krajów – członków Wspólnot Europejskich, powstały na mocy Traktatu  
o Unii Europejskiej (podpisanego w 1992 r. w Maastricht, który wszedł w życie  
1 listopada 1993 r.); aktualnie tworzy ją 27 państw członkowskich (od momentu jej 
powstania: Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksem-
burg, Niemcy, Portugalia, Włochy, Wielka Brytania; od 1995 r.: Austria, Finlandia  
i Szwecja; od 2004 r. Cypr, Republika Czeska, Estonia, Polska, Litwa, Łotwa, Malta, 
Słowacja, Słowenia i Węgry; od 1 stycznia 2007 r. Rumunia i Bułgaria) 

Rozporządzenie UE w Sprawie Fuzji Rozporządzenie Rady Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw 

EUR lub euro Prawny środek płatniczy w dwunastu krajach Unii Gospodarczej i Walutowej, tj.  
w Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, 
Niemczech, Portugalii, Włoszech, a także Słowenii 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 

Gator Gator Investments Sp. z o.o. 

GBP lub GBP Funt szterling, prawny środek płatniczy w Wielkiej Brytanii 

GE Real Estate GE Real Estate CE Resindential B.V., jeden ze Znacznych Akcjonariuszy 

Globalny Koordynator, Główny 
Menedżer i Wyłączny Prowadzący 
Księgę Popytu,  

Bank Austria Creditanstalt AG 

Grupa lub Grupa Ronson  Grupa spółek prowadząca działalność przeniesioną na Ronson w dniu 30 czerwca 
2007 r. 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

IbnGR Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 

MSSF Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej ogłoszone przez Radę 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 

Transza Inwestorów Instytucjonalnych Część Oferty skierowana do Inwestorów Instytucjonalnych 

Inwestorzy Instytucjonalni Inwestorzy uprawnieni do składania zapisów na Akcje Oferowane w ramach Transzy 
Inwestorów Instytucjonalnych to inwestorzy, którzy otrzymali zaproszenie do składa-
nia zapisów na Akcje Oferowane 

Cena Emisyjna Cena emisyjna Akcji Oferowanych 

JFC Jerusalem Finance Company B.V.  

KW Księga wieczysta 

MPZP Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Zarząd  Zarząd Spółki 

Menedżerowie Bank Austria Creditanstalt AG oraz ING Bank N.V., London Branch 

Rada Polityki Pieniężnej Rada Polityki Pieniężnej – organ Narodowego Banku Polski 

Krajowy Rejestr Sądowy Baza danych składająca się z trzech oddzielnych rejestrów: (i) rejestru przedsię-
biorców, (ii) rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, oraz (iii) rejestru dłużników 
niewypłacalnych 

Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych lub KDPW 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, Polska 

NBP Narodowy Bank Polski 

Nowe Akcje Do 40.000.000 nowo wyemitowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, każda  
o wartości nominalnej 0,02 EUR 



Prospekt RONSON EUROPE N.V. 

 

 
 A-3

Oferta Oferta dotyczy do 60.000.000 Akcji Podstawowych i obejmuje subskrypcję do 
40.000.000 Nowych Akcji oferowanych przez Emitenta oraz ofertę sprzedaży przez 
Akcjonariusza Sprzedającego do 20.000.000 Akcji Sprzedawanych, w drodze oferty 
publicznej skierowanej do: (i) inwestorów detalicznych w Polsce oraz (ii) inwestorów 
instytucjonalnych w Polsce oraz oferty skierowanej do (iii) kwalifikowanych nabyw-
ców instytucjonalnych w USA w trybie Reguły 144A do Amerykańskiej Ustawy  
o Papierach Wartościowych oraz (iv) inwestorów instytucjonalnych spoza terytorium 
USA (z wyjątkiem Polski) w trybie Regulacji S do Amerykańskiej Ustawy o Papierach 
Wartościowych 

Oferujący UniCredit CAIB Polska S.A. 

Okres Oferty Okres rozpoczynający się w dniu 17 października 2007 i kończący się w Dacie 
Zamknięcia 

Cena Akcji Oferowanych Cena Akcji Oferowanych zostanie określona w PLN w dniu 23 października 2007 r. 

Akcje Oferowane  Nowe Akcje oraz Akcje Sprzedawane 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 

PSR Polskie Standardy Rachunkowości 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

Ustawa PIT Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.  
z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zmianami) 

PLN lub polski złoty Polski złoty, prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzony do 
obrotu pieniężnego w dniu 1 stycznia 1995 r. 

Portfel Portfel Spółki obejmujący udziały w nieruchomościach 

Znaczni Akcjonariusze ITR Dori B.V. oraz GE Real Estate CE Residential B.V. 

Prospekt Niniejszy Prospekt z dnia 10 października 2007 r. dotyczący Oferty 

Dyrektywa Prospektowa  Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. 
w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub 
dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 
2001/34/WE 

REAS REAS Sp. z o.o., wiodący polski doradca w dziedzinie nieruchomości 

Inwestorzy Detaliczni Inwestorzy, będący osobami fizycznymi, jednostkami organizacyjnymi posiadającymi 
osobowość prawną (osobami prawnymi) lub jednostkami organizacyjnymi niepo-
siadającymi osobowości prawnej, z siedzibą lub miejscem zamieszkania w Polsce, 
uprawnieni do nabycia Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Detalicznych na za-
sadach określonych w Prospekcie 

Transza Inwestorów Detalicznych Część Oferty skierowana do Inwestorów Detalicznych 

PUW Prawo użytkowania wieczystego 

Akcje Sprzedawane Do 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, każda o wartości nominalnej 0,02 
EUR, będących w posiadaniu Wprowadzającego 

Akcjonariusz Sprzedający ITR Dori B.V. 

Akcjonariusze Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 

Akcje Wszystkie istniejące i przyszłe akcje Spółki, każda o wartości nominalnej 0,02 EUR 

Regulamin Giełdy Papierów 
Wartościowych, Regulamin GPW 

Regulamin GPW uchwalony uchwałą Rady GPW nr 1/1110/2006 z dnia 4 stycznia 
2006 r. 

Ordynacja Podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dziennik 
Ustaw z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zmianami) 
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UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Amerykańska Ustawa o Papierach 
Wartościowych 

Amerykańska ustawa o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami 

WIBOR Warsaw Interbank Offered Rate; wskaźnik określający wysokość oprocentowania 
pożyczek na warszawskim rynku międzybankowym 

GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Polska 

Zasady Dobrych Praktyk GPW Zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w uchwale nr 44/1062/2004 Rady 
GPW z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla 
spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji  
z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku 
urzędowym 

Regulamin GPW Regulamin GPW oraz szczegółowe regulacje GPW 
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ANEKS II 
STATUT SPÓŁKI 

NIEOFICJALNE TŁUMACZENIE NA JĘZYK ANGIELSKI AKTU ZMIENIAJĄCEGO STATUT SPÓŁKI RONSON EUROPE N.V. 
W WERSJI PRZYJĘTEJ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 28 WRZEŚNIA 2007 R. 

Dołożono wszelkich starań, aby tłumaczenie było możliwie dosłowne przy zachowaniu spójności treści statutu. W razie 
wystąpienia różnic między tłumaczeniem a oryginalnym tekstem wiążąca będzie treść Statutu Spółki sporządzonego  
w języku holenderskim. 

ROZDZIAŁ I 
Definicje 

Artykuł 1. Definicje 

1.1. W niniejszym Statucie Spółki następujące terminy przyjmują znaczenia przypisane im poniżej:  

a. Walne Zgromadzenie: walne zgromadzenie Akcjonariuszy 

b. Akcje: akcje na okaziciela składające się na kapitał Spółki; 

c. Spółka: Ronson Europe N.V.; 

d. Akcjonariusze: posiadacze Akcji; 

e. Kwity Depozytowe: kwity depozytowe wystawione dla Akcji; O ile kontekst nie wskazuje inaczej, kwity obejmują kwity 
depozytowe wystawione z udziałem lub bez udziału Spółki; 

f. Posiadacze Kwitów Depozytowych: posiadacze kwitów depozytowych wystawionych przez Spółkę. O ile kontekst nie 
wskazuje inaczej, za posiadaczy uważa się osoby, którym na mocy prawa użytkowania lub prawa zastawu przysługują 
prawa należne Posiadaczom Kwitów Depozytowych wystawionych z udziałem Spółki; 

g. Roczne sprawozdania: bilans oraz rachunek zysków i strat wraz z notami objaśniającymi;  

h. Podmiot zależny: 

(i) osoba prawna, w której Spółka lub dowolna z jej spółek zależnych posiada, na mocy umowy zawartej z innymi 
osobami uprawnionymi do głosowania lub w inny sposób, lub w której jest uprawniona do wykonania 
samodzielnie lub łącznie więcej niż połowy głosów na Walnym Zgromadzeniu; 

(ii) osoba prawna, w której Spółka lub dowolna z jej spółek zależnych jest udziałowcem lub Akcjonariuszem, oraz 
wobec której Spółka lub dowolna z jej spółek zależnych posiada, samodzielnie lub łącznie prawo do 
powoływania i odwoływania więcej niż połowy członków zarządu lub członków rady nadzorczej danej osoby 
prawnej, niezależnie od tego, czy jest to wynikiem umowy zawartej z innymi osobami uprawnionymi do 
głosowania, nawet jeżeli wszystkie osoby posiadające prawo głosu oddadzą głos. 

i. Rewident: biegły rewident lub inny rewident, stosownie do postanowień artykułu 2:393 Holenderskiego Kodeksu 
Cywilnego, lub inna organizacja zrzeszająca rewidentów; 

j. Rynek Regulowany: rynek papierów wartościowych, o którym mowa w art. 1.13 Dyrektywy Rady 93/22/EC z dnia 
piętnastego marca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego trzeciego roku w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie 
papierów wartościowych; 

k. Podmiot powiązany: 

(i) Podmiot zależny; 

(ii) akcjonariusz posiadający większość głosów na Walnym Zgromadzeniu; 

(iii) Podmiot zależny akcjonariusza posiadającego większość głosów na Walnym Zgromadzeniu; 

l. ICC: instytucjonalny centralny organ upoważniony do przechowywania globalnego świadectwa depozytowego lub 
globalnych świadectw depozytowych zgodnie ze stosownymi przepisami prawa i regulacjami prawa właściwego dla 
siedziby Rynku Regulowanego, na którym notowane są lub będą notowane Akcje. 
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ROZDZIAŁ II 
Firma Spółki. Siedziba Spółki. Przedmiot działalności 

Artykuł 2. Firma i siedziba Spółki 

2.1. Spółka działa pod firmą: Ronson Europe N.V. 

2.2. Siedziba Spółki mieści się w Rotterdamie. 

Artykuł 3. Przedmiot działalności 

3.1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

a. udział w spółkach polskich i europejskich prowadzących działalność deweloperską i handlową oraz inne działania 
komercyjne związane z nieruchomościami i dziedzinami pokrewnymi; 

b. tworzenie spółek, nabywanie udziałów, zarządzanie i uczestniczenie w innych spółkach i przedsiębiorstwach; 

c. nabywanie, zbywanie, zarządzanie i wykorzystywanie nieruchomości i innego mienia, w tym patentów, znaków, 
licencji, zgód i innych praw własności przemysłowej; 

d. świadczenie usług administracyjnych, technicznych, finansowych lub zarządczych na rzecz innych spółek, osób lub 
przedsiębiorstw; 

e. zaciąganie i/lub udzielanie pożyczek pieniężnych, działanie w charakterze poręczyciela lub gwaranta lub w innym 
charakterze, oraz zaciąganie zobowiązań samodzielnie i łącznie lub w inny sposób wraz z innymi osobami lub w ich 
imieniu,  

powyższe należy interpretować w najszerszym możliwym znaczeniu, niezależnie od tego czy działania te są prowadzone we 
współpracy z osobami trzecimi, oraz przy założeniu włączenia wszelkich działań i czynności związanych bezpośrednio lub 
pośrednio z przedmiotem działalności, o którym mowa powyżej. 

ROZDZIAŁ III 
Kapitał i Akcje. Rejestr Akcjonariuszy 

Artykuł 4. Kapitał autoryzowany 

4.1. Kapitał autoryzowany wynosi [szesnaście milionów] EUR ([16.000.000] EUR) i jest podzielony na [osiemset milionów] 
([800.000.000]) Akcji, o nominalnej wartości [2 eurocenty] EUR ([0,02] EUR) każda. 

4.2. Wszystkie Akcje będą w formie akcji na okaziciela.  

4.3. Akcje są niepodzielne. 

4.4. Akcje będą reprezentowane przez jeden lub więcej globalnych kwitów depozytowych. Każdy globalny kwit depozytowy 
będzie złożony w ICC wyznaczonym przez zarząd. 

4.5. Administrowanie globalnym świadectwem depozytowym będzie nieodwołalnie powierzone ICC działającej w charakterze 
depozytariusza globalnego świadectwa depozytowego. Uchwała zarządu w przedmiocie zdeponowania i zarejestrowania 
Akcji w ICC podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. 

ICC otrzyma nieodwołalne upoważnienie do wykonywania wszelkich czynności związanych z depozytem akcji w imieniu 
wszystkich uczestników, w tym przyjęcia, dokonywania przelewów, obciążania i włączania Akcji do zdeponowanego global-
nego świadectwa depozytowego zgodnie ze stosownymi przepisami prawa i przepisami prawa właściwego w państwie,  
w którym Akcje Spółki zostały dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym. 

ROZDZIAŁ IV 
Emisja Akcji. Akcje własne 

Artykuł 5. Emisja Akcji. Upoważniony organ Spółki 

5.1. Zgodnie z postanowieniami następnego punktu, emisja akcji przez Spółkę wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia lub 
innego podmiotu wyznaczonego do tego celu uchwałą Walnego Zgromadzenia na okres do pięciu lat. Wyznaczeniu 
podmiotu musi towarzyszyć postanowienie o dozwolonej liczbie Akcji w emisji. 

Wyznaczenie to może zostać każdorazowo przedłużone na okres do pięciu lat. Wyznaczenie nie podlega cofnięciu, chyba że 
decyzja o wyznaczeniu podmiotu stanowi inaczej.  
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5.2. Zarząd jest uprawniony, pod warunkiem uzyskania zgody rady nadzorczej, do podjęcia decyzji w przedmiocie emisji Akcji  
w okresie [pięciu] lat, który wygasa w dniu [....] [dwa tysiące jedenastego roku] stanowiących maksymalnie [na każdą emisję 
Akcji dwadzieścia pięć procent (25%) wyemitowanego kapitału akcyjnego w okresie bezpośrednio poprzedzającym emisję, 
maksimum łącznej liczby] wszystkich niewyemitowanych Akcji z kapitału autoryzowanego w jego obecnej liczbie lub liczbie, 
jaką osiągnie w przyszłości.  

5.3. Decyzję Walnego Zgromadzenia w przedmiocie emisji Akcji lub wyznaczenia innego podmiotu do przeprowadzenia emisji 
Akcji podejmuje się wyłącznie na wniosek zarządu. Wniosek wymaga zatwierdzenia przez radę nadzorczą. 

5.4. W ciągu ośmiu dni po przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie emisji Akcji lub wyznaczenia innego 
podmiotu w tym celu, Spółka złoży pełny tekst uchwały w rejestrze handlowym, w którym Spółka jest zarejestrowana. 

5.5. W ciągu ośmiu dni po każdej emisji Akcji Spółka powiadomi o emisji rejestr handlowy, o którym mowa w punkcie powyżej 
niniejszego artykułu, podając jej numer. 

5.6. Przepisy punktu 1 do punktu 5 włącznie stosuje się odpowiednio do przyznania praw zapisu na Akcje, lecz nie mają one 
zastosowania do emisji Akcji osobie, która wykonuje uprzednio nabyte prawo do zapisu na Akcje. 

Artykuł 6. Warunki emisji. Prawo poboru 

6.1. W razie przyjęcia uchwały o emisji Akcji, ustalone zostaną cena emisyjna Akcji oraz pozostałe warunki emisji. 

6.2. Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru akcji w każdej kolejnej emisji akcji w liczbie proporcjonalnej do łącznej liczby 
Akcji przez nich posiadanych, z wyłączeniem sytuacji, gdy Akcje emitowane są w zamian za wkłady niepieniężne lub gdy 
emisja Akcji skierowana jest do pracowników Spółki i/lub spółki wchodzącej w skład grupy Spółki. 

6.3. Spółka ogłosi emisję Akcji podlegających przepisom o prawie poboru oraz poda do wiadomości okres, w którym prawa te 
mogą zostać wykonane, w Monitorze Sądowym („Staatscourant”) oraz w zawiadomieniu sporządzonym zgodnie z postano-
wieniami artykułu 33.6. 

6.4. Prawo poboru podlega wykonaniu w ciągu dwóch tygodni od ukazania się komunikatu w Monitorze („Staatscourant”) lub od 
daty wysłania zawiadomień akcjonariuszom. 

6.5. Stosownie do postanowienia zawartego w kolejnym punkcie niniejszego artykułu, prawo poboru może ulec ograniczeniu lub 
wyłączeniu uchwałą Walnego Zgromadzenia. Decyzja Walnego Zgromadzenia w przedmiocie ograniczenia prawa poboru 
może zostać podjęta wyłącznie na wniosek zarządu. Wniosek wymaga zatwierdzenia przez radę nadzorczą. Wniosek musi 
mieć formę pisemną i musi zawierać uzasadnienie oraz cenę emisyjną Akcji. Prawo poboru może ulec wyłączeniu lub 
ograniczeniu przez upoważniony podmiot, o którym mowa w artykule 5.1, o ile taki podmiot został upoważniony uchwałą 
Walnego Zgromadzenia na czas określony, do pięciu lat, do ograniczania lub wyłączania praw poboru. Wyznaczenie może 
zostać każdorazowo przedłużone na okres pięciu lat. 

O ile nie ustalono inaczej, wyznaczenie to nie podlega cofnięciu. 

Z chwilą wygaśnięcia umocowania podmiotu do przeprowadzenia emisji Akcji jej upoważnienie do ograniczenia lub wyłącze-
nia praw poboru również wygasa. 

6.6. Zarządowi przysługuje prawo, pod warunkiem uzyskania zgody rady nadzorczej, do podjęcia decyzji w przedmiocie 
ograniczenia lub wyłączenia praw poboru na okres i dla odsetka Akcji określonych w artykule 5.2 powyżej. 

6.7. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie ograniczenia lub wyłączenia praw poboru lub upoważnienia danego 
podmiotu do wykonania tych czynności wymaga większości kwalifikowanej co najmniej dwóch trzecich oddanych głosów, 
jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest mniej niż połowa wyemitowanego kapitału. 

W ciągu ośmiu dni od przyjęcia uchwały Spółka złoży pełen tekst uchwały w rejestrze handlowym. 

6.8. Jeżeli zostanie wydany komunikat związany z emisją Akcji, określający liczbę Akcji oferowanych do sprzedaży, a uda się 
przydzielić mniejszą ich liczbę, taka mniejsza liczba Akcji zostanie przydzielona wyłącznie, jeżeli warunki emisji wyraźnie 
zezwalają na takie przydzielenie.  

6.9. Przy przydzielaniu praw do zapisu na Akcje, Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru. Postanowienia zawarte w poprze-
dnim punktach niniejszego artykułu mają zastosowanie odpowiednio do przyznawania praw do zapisu na Akcje. 

Akcjonariuszom nie przysługuje prawo do wykonania prawa pierwokupu w przypadku Akcji wyemitowanych dla osoby, która 
wykona uprzednio przyznane prawo do nabycia Akcji. 

Artykuł 7. Płatność za Akcje. Płatność w gotówce. Wkład niepieniężny 

7.1. Po emisji każdej akcji jej nominalna wartość musi zostać opłacona w pełni, a ponadto, jeżeli zapis na akcję został dokonany 
na wyższą kwotę, należy wpłacić różnicę między kwotami. Istnieje możliwość ustalenia, że część kwoty odpowiadającej nie 
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więcej niż trzem czwartym wartości nominalnej akcji można opłacić dopiero w momencie wezwania przez Spółkę do wnie-
sienia należnych wkładów. 

7.2. Osobom zajmującym się zawodowo przydzielaniem Akcji na własny rachunek przysługiwać może prawo, ustanowione  
w umowie, do wpłaty kwoty niższej niż wartość nominalna Akcji, na które dokonali zapisy, pod warunkiem, że co najmniej 
dziewięćdziesiąt cztery procent takiej kwoty zostało wpłacone w gotówce najpóźniej w dniu zapisu na Akcje. 

7.3. Płatności za Akcje należy dokonać w gotówce, chyba że wyrażono zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego. 

Płatność w obcej walucie wymaga zgody Spółki. W razie gdy płatność dokonywana jest w obcej walucie, zobowiązanie 
płatnicze zostanie uznane za spełnione, gdy kwota wpłacona będzie stanowiła równowartość kwoty w walucie holenderskiej, 
na którą rzeczona waluta obca zostanie przeliczona. Podstawą wyliczenia kwoty jest kurs wymiany obowiązujący w dniu 
dokonania płatności. Jeżeli Akcje lub świadectwa depozytowe będą bezpośrednio po emisji notowane na giełdzie poza 
Holandią, Spółka może zażądać, aby płatność została dokonana według kursu obowiązującego w wyznaczonym dniu 
przypadającym w okresie dwóch miesięcy poprzedzających ostateczny termin płatności. 

W razie gdy płatność dokonywana jest w walucie obcej, wymagane jest złożenie zaświadczenia z banku, o którym mowa  
w art. 2:93a punkt 2 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, w rejestrze handlowym w ciągu dwóch tygodni od daty dokonania 
płatności. 

7.4. Zarząd upoważniony jest do zawarcia umowy dotyczącej płatności niepieniężnej za Akcje. 

Wkład niepieniężny należy wnieść niezwłocznie po objęciu akcji lub po dniu, w którym Spółka wezwie do dokonania 
dodatkowej płatności lub w uzgodnionym terminie płatności. Stosownie do art. 2:94b punkt 1 Holenderskiego Kodeksu 
Cywilnego, należy sporządzić opis wkładu niepieniężnego, który ma zostać wniesiony. Opis ten powinien być zgodny ze 
stanem aktualnym na dzień przypadający nie wcześniej niż na pięć miesięcy przed dniem, w którym dokonano zapisu na 
Akcje, lub dniem, w którym płatność za akcje zostanie wezwana lub w uzgodnionym terminie płatności. Rzeczony opis 
wymaga podpisu członków zarządu, a w razie braku dowolnego podpisu, należy odnotować tenże brak i podać jego 
przyczyny. 

7.5. Biegły Rewident, o którym mowa w art. 2:393 punkt 1 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, sporządzi sprawozdanie 
dotyczące opisu wkładu niepieniężnego, który ma zostać wniesiony. 

7.6. Przepisy określone w niniejszym artykule dotyczące opisu wkładu oraz sprawozdania Rewidenta nie mają zastosowania do 
przypadków, o których mowa w art. 2:94b punkt 3 lub punkt 5 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego. 

Artykuł 8. Akcje własne 

8.1. Spółce nie przysługuje prawo do dokonania zapisu na Akcje własne przy ich emisji. 

8.2. Nabycie przez Spółkę Akcji, które nie zostały w pełni opłacone w kapitale, lub Kwitów Depozytowych będzie uznane za 
nieważne. 

Akcje w pełni opłacone lub Kwity Depozytowe nabyte przez Spółkę niezgodnie z postanowieniem punktu 3 niniejszego 
artykułu równocześnie z ich nabyciem przechodzą na członków zarządu łącznie. 

8.3. Spółce przysługuje prawo do nabycia w pełni opłaconych Akcji lub Kwitów Depozytowych nieodpłatnie lub w przypadkach, 
gdy: 

a. kapitał własny pomniejszony o cenę nabycia jest nie mniejszy niż opłacona i wezwana część kapitału powiększona  
o kapitał rezerwowy wymagany przepisami prawa; 

b. nominalna liczba Akcji lub Kwitów Depozytowych dla Akcji w kapitale Spółki, która ma zostać nabyta, oraz wszelkie 
Akcje lub Kwity Depozytowe będące w posiadaniu Spółki i jej Podmiotów zależnych łącznie, nie przekracza jednej 
dziesiątej wyemitowanego kapitału, oraz 

c. zarząd został upoważniony przez Walne zgromadzenie do objęcia Akcji lub Kwitów Depozytowych. Ważność 
upoważnienia, o którym mowa powyżej wygasa po upływie maksymalnie osiemnastu miesięcy. Upoważnienie wydane 
przez Walne Zgromadzenie musi określać liczbę Akcji, na których nabycie wyrażono zgodę, opis sposobu ich objęcia 
oraz przedział cenowy, w którym musi się zmieścić cena Akcji. Nie jest wymagane uzyskanie upoważnienia w przy-
padku nabycia przez Spółkę Akcji w ramach jej kapitału notowanych na Rynku Regulowanym w celu przyznania tych 
Akcji pracownikom Spółki lub pracownikom Spółki wchodzącej w skład grupy Spółki, w związku z planem akcji 
pracowniczych obejmujących takich pracowników. 

8.4. Decydujące dla ważności objęcia Akcji będzie wartość kapitału własnego Spółki na podstawie ostatniego bilansu spółki, 
pomniejszonego o cenę nabycia Akcji w kapitale Spółki lub Kwitów Depozytowych oraz podziału zysku lub wypłaty rezerw 
przez Spółkę i jej Podmioty zależne po dniu sporządzenia bilansu. 
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Jeżeli w ciągu co najmniej sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego nie zatwierdzono rocznych sprawozdań 
finansowych, zezwala się na objęcie Akcji zgodnie z procedurą określoną w punkcie 3 niniejszego artykułu. 

8.5. Postanowień określonych w punktach 2 do 4 włącznie niniejszego artykułu nie stosuje się do Akcji lub Kwitów 
Depozytowych nabytych przez Spółkę na mocy uniwersalnego prawa dziedziczenia („onder algemene titel”) bez uszczerbku 
dla postanowień zawartych w art. 2:98a punkty 3 i 4 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego. 

8.6. Decyzja zarządu w sprawie objęcia w pełni opłaconych Akcji, lub, w zależności od sytuacji, Kwitów Depozytowych dla Akcji 
na mocy rzeczonego tytułu, z zachowaniem pełnej zgodności z postanowieniami zawartymi punkcie 1 niniejszego artykułu 
wymaga uzyskania uprzedniej zgody rady nadzorczej. 

8.7. Spółka nie może udzielać pożyczek, poręczania ani gwarancji cenowej na rzecz innego podmiotu dokonującego zapisu lub 
obejmującego Akcje lub Kwity Depozytowe dla Akcji Spółki ani działać w charakterze poręczyciela w żaden inny sposób ani 
przyjmować zobowiązań łącznie i solidarnie lub w inny sposób z innymi podmiotami ani w ich imieniu. Zakaz ten stosuje się 
również do Podmiotów zależnych Spółki. 

Zakazu tego nie stosuje się w przypadku, gdy pracownicy Spółki lub Spółek wchodzących w skład grupy dokonają zapisu na 
Akcje lub Kwity Depozytowe lub je nabędą. 

8.8. Podczas emisji Akcje w kapitale Spółki nie mogą zostać objęte przez, ani w imieniu żadnego z Podmiotów zależnych Spółki. 
Podmiotom zależnym przysługuje prawo do objęcia Akcji lub Kwitów Depozytowych na własny rachunek jedynie w takim 
zakresie, w jakim Spółka jest uprawniona do nabycia własnych Akcji lub Kwitów Depozytowych stosownie do postanowień 
punktów 2 do 4 włącznie niniejszego artykułu. 

8.9. Zbycie własnych Akcji lub Kwitów Depozytowych będących w posiadaniu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, 
o ile Walne Zgromadzenie nie upoważniło do tej czynności innego podmiotu prawnego. 

8.10. Spółce nie przysługuje prawo głosu związane z Akcjami własnymi będącymi w posiadaniu Spółki lub Akcjami własnymi, do 
których Spółka posiada prawo użytkowania lub prawo zastawu. Prawo głosu nie przysługuje również zastawnikowi lub 
użytkownikowi Akcji własnych Spółki będących w posiadaniu Spółki, jeżeli prawa te zostały ustanowione przez Spółkę. 
Wykonanie prawa głosu nie dotyczy Akcji, dla których Spółka posiada Kwity Depozytowe. Postanowienia niniejszego 
artykułu mają zastosowanie również do Akcji oraz Kwitów Depozytowych będących w posiadaniu Podmiotu zależnego lub 
do którego jakikolwiek Podmiot zależny posiada prawo użytkowania lub zastawu. 

8.11. W celu stwierdzenia, jaka część kapitału Spółki jest reprezentowana lub czy dana większość reprezentuje określoną część 
kapitału, należy odjąć od kapitału liczbę Akcji, które objęte są zakazem wykonania prawa głosu. 

Artykuł 9. Obniżenie kapitału 

9.1. Na wniosek rady nadzorczej Walne Zgromadzenie może, stosownie do ustawowych przepisów, podjąć decyzję o obniżeniu 
wyemitowanego kapitału przez umorzenie Akcji lub zmniejszenie nominalnej liczby Akcji w drodze dokonania zmiany  
w Statucie Spółki. 

9.2. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału wymaga większości kwalifikowanej co najmniej dwóch trzecich 
oddanych głosów, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest mniej niż połowa wyemitowanego kapitału. 

9.3. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie zgłoszony wniosek o obniżenie kapitału, musi 
określać cel takiego zmniejszenia oraz sposób, w jaki zostanie ono dokonane. 

ROZDZIAŁ VI 
Użytkowanie. Zastaw 

Artykuł 10. Użytkowanie 

10.1. Akcjonariuszowi przysługuje prawo do ustanowienia prawa użytkowania na jednej lub więcej z posiadanych Akcji. 

10.2. Akcjonariusz posiada prawo głosu związane z Akcjami, na których ustanowiono prawo użytkowania. 

10.3. Jednakże, w odstępstwie od postanowienia poprzedniego punktu, prawa głosu zostaną przyznane użytkownikowi, jeżeli 
takie będą ustalenia w momencie ustanowienia prawa użytkowania. 

10.4. Akcjonariuszowi nie posiadającemu prawa głosu oraz użytkownikowi posiadającemu prawo głosu przysługują prawa 
należne Posiadaczom Kwitów Depozytowych. Użytkownikowi nie posiadającemu prawa głosu przysługują takie prawa, o ile 
nie zostały one zastrzeżone w chwili ustanowienia lub cesji prawa użytkowania. 

10.5. Wszelkie prawa wynikające z Akcji do objęcia innych Akcji powierza się Akcjonariuszowi, który zobowiązuje się zapłacić 
wartość takich akcji użytkownikowi w takim zakresie, w jakim użytkownik posiada prawa do akcji wynikające z prawa 
użytkowania. 
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Artykuł 11. Zastaw 

11.1. Akcjonariuszowi przysługuje prawo do ustanowienia prawa zastawu na jednej lub więcej z posiadanych Akcji. 

11.2. Akcjonariusz posiada prawo głosu związane z Akcjami, na których ustanowiono prawo zastawu. 

11.3. Jednakże, w odstępstwie od postanowienia poprzedniego punktu, prawa głosu zostaną przyznane zastawnikowi, jeżeli takie 
będą ustalenia w momencie ustanowienia prawa użytkowania. 

11.4. Akcjonariuszowi nie posiadającemu prawa głosu oraz zastawnikowi posiadającemu prawo głosu przysługują prawa należne 
Posiadaczom Kwitów Depozytowych. Zastawnikowi nie posiadającemu prawa głosu przysługują takie prawa, o ile nie 
zostały one zastrzeżone w chwili ustanowienia lub cesji prawa zastawu. 

11.5. Zastaw może zostać ustanowiony bez zgody Spółki lub bez obowiązku jej zawiadomienia. W takim przypadku stosuje się 
artykuł 3:239 Holenderskiego Kodeksy Cywilnego odpowiednio, zgodnie z którym uzyskanie zgody lub zawiadomienie 
Spółki zastąpi zawiadomienie, o którym mowa w punkcie 3 tego artykułu. 

11.6. W razie ustanowienia zastawu bez uzyskania zgody Spółki lub bez jej zawiadomienia, prawa wynikające z postanowienia 
niniejszego artykułu zostaną powierzone zastawnikowi jedynie po uzyskaniu zgody Spółki lub jej powiadomieniu. 

ROZDZIAŁ VI 
Zarząd 

Artykuł 12. Zarząd 

12.1. Zadaniem zarządu jest prowadzenie spraw Spółki i jej zarządzanie, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszym 
Statucie Spółki. 

Artykuł 13. Powołanie zarządu 

13.1. W skład zarządu będzie wchodzić jeden lub więcej członków kategorii A oraz, dodatkowo, jeden lub więcej członków 
kategorii B. Rada nadzorcza określi dokładną liczbę członków zarządu oraz dokładną liczbę członków zarządu w danej 
kategorii. 

13.2. Członków zarządu powołuje Walne Zgromadzenie spośród listy kandydatów zawierającej nie mniej niż dwóch kandydatów 
na każde wolne stanowisko, sporządzonej przez radę nadzorczą Spółki. 

13.3. Nominacja kandydatów dokonana w określonym terminie będzie wiążąca. Jednakże Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
może unieważnić nominację uchwałą przyjętą większością kwalifikowaną co najmniej dwóch trzecich głosów oddanych za 
przyjęciem uchwały, reprezentujących więcej niż połowę wyemitowanego kapitału.  

13.4. O ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej, członka zarządu powołuje się na czteroletnią kadencję, przy czym 
oznacza to, że okres ten wygasa nie później niż z końcem Walnego Zgromadzenia, które ma odbyć się w czwartym roku 
licząc od roku powołania członka zarządu, lub, jeżeli dotyczy, w innym ustalonym dniu lub umownym terminie zakończenia 
kadencji w tym roku. 

13.5. Ponowne powołanie członka zarządu możliwe jest w każdym przypadku na czas określony zgodnie z procedurą, o której 
mowa w punkcie 5 niniejszego artykułu. 

13.6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustanowi jednego z członków zarządu kategorii A Dyrektorem Generalnym („CEO”), 
który będzie sprawował funkcję prezesa zarządu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może również ustanowić jednego  
z członków zarządu kategorii A Dyrektorem Finansowym („CFO”) oraz może przypisać inne funkcje pozostałym członków 
zarządu kategorii A lub członków zarządu kategorii B. 

Artykuł 14. Zawieszenie w obowiązkach i odwołanie członków zarządu 

14.1. Walne Zgromadzenie ma prawo zawiesić w obowiązkach członka zarządu lub go odwołać w dowolnej chwili. Jeżeli projekt 
uchwały w przedmiocie zawieszenia w obowiązkach lub odwołania członka zarządu nie został zgłoszony przez radę 
nadzorczą, wówczas uchwała w przedmiocie zawieszenia w obowiązkach lub odwołania członka zarządu może zostać 
przyjęta większością kwalifikowaną co najmniej dwóch trzecich głosów oddanych, reprezentujących więcej niż połowę 
wyemitowanego kapitału. 

14.2. Rada nadzorcza ma również prawo zawiesić w obowiązkach członka zarządu lub go odwołać w dowolnej chwili. 

Zawieszenie w obowiązkach może zostać w każdej chwili odwołane przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały przyjętej 
większością kwalifikowaną co najmniej dwóch trzecich głosów oddanych, reprezentujących więcej niż połowę wyemito-
wanego kapitału.  
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14.3. Każde zawieszenie w obowiązkach członka zarządu może zostać kilkakrotnie przedłużone, lecz łączny okres zawieszenia 
nie może być dłuższy niż trzy miesiące. Zawieszenie w obowiązkach wygasa z upływem jego okresu, o ile nie przyjęto 
uchwały w przedmiocie zniesienia zawieszenia lub odwołania danego członka zarządu. 

Artykuł 15. Wynagrodzenie członków zarządu 

15.1. W Spółce obowiązuje polityka wynagrodzeń członków zarządu. 

Politykę wynagrodzeń przyjmuje Walne Zgromadzenie na wniosek rady nadzorczej. Polityka wynagrodzeń obejmuje co 
najmniej punkty określone w art. od 2:383c do 2:383e włącznie Holenderskiego Kodeksu Cywilnego. 

15.2. Spółka jest zobowiązana do przedłożenia radzie pracowników, jeżeli funkcjonuje ona w Spółce, polityki wynagrodzeń  
w formie pisemnej, jednocześnie z przedłożeniem jej do oceny Walnemu Zgromadzeniu. 

15.3. Wynagrodzenia i inne warunki zatrudnienia każdego z członków zarządu ustala rada nadzorcza, kierując się zasadami 
polityki wynagrodzeń. 

15.4. Plany wynagrodzeń przewidujące przyznanie członkom zarządu Akcji lub praw do objęcia Akcji musi być przedstawione 
przez radę nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia. Projekt polityki musi określać przynajmniej liczbę Akcji lub 
praw do objęcia Akcji, które mogą zostać przyznane członkom zarządu oraz precyzować, które kryterium należy zastosować 
przy przydziale świadczenia lub jego zmianie. 

15.5. Raz w roku rada nadzorcza sporządzi sprawozdanie dotyczące wynagrodzeń zawierające dane o zastosowaniu polityki 
wynagrodzeń w danym roku obrotowym oraz zarys polityki wynagrodzeń na nadchodzący rok obrotowy i lata kolejne. 

Artykuł 16. Procedura decyzyjna. Podział obowiązków 

16.1. Posiedzenia zarządu będą odbywać się tak często, jak dowolny członek zarządu uzna to za konieczne. 

16.2. Każdemu z członków zarządu przysługuje jeden glos na posiedzeniu zarządu. Wszystkie uchwały zarządu wymagają 
większości bezwzględnej, jednakże uchwały dotyczące nabycia nieruchomości przyjmowane są przez Zarząd absolutną 
większością głosów. 

16.3. Członek zarządu może udzielić pisemnego pełnomocnictwa innemu członkowi zarządu do reprezentowania go na posie-
dzeniu zarządu. 

16.4. Zarząd może podejmować uchwały poza posiedzeniem, pod warunkiem, że uchwała zostanie przyjęta na piśmie i odbierze 
się głosy od wszystkich członków zarządu. 

16.5. Za zgodą rady nadzorczej zarząd ma prawo przyjąć zasady i przepisy dotyczące procesu decyzyjnego. 

16.6. Zarząd może dokonać podziału obowiązków między swoich członków, określając szczegółowo obowiązki przydzielone 
każdemu z jego członków. Podział obowiązków wśród członków zarządu wymaga zatwierdzenia przez radę nadzorczą. 

16.7. Bez uszczerbku dla postanowień art. 18.5, członek zarządu nie będzie uczestniczył w dyskusji ani procesie decyzyjnym 
dotyczącym transakcji, w związku z którą istnieje konflikt interesów pomiędzy danym członkiem a Spółką. 

Artykuł 17. Organ reprezentujący Spółkę. Konflikt interesów 

17.1. Organem upoważnionym do reprezentacji Spółki jest zarząd. Prawo do reprezentowania Spółki mają również: 

• dwaj członkowie zarządu działający łącznie, spośród których, jeżeli co najmniej jeden z członków kategorii B został 
powołany, przynajmniej jeden będzie członkiem zarządu kategorii B. 

17.2. Zarząd został upoważniony do ustanawiania pełnomocników do reprezentowania Spółki pełnomocników pełnomocników 
ramach pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego. Każdy pełnomocnik może reprezentować Spółkę w zakresie objętym 
pełnomocnictwem. Stanowiska pełnomocników zostaną określone przez zarząd. 

17.3. W razie konfliktu interesów między Spółką a członkiem zarządu polegającego na zawarciu umowy przez członka zarządu, 
działającego jako osoba prywatna, lub gdy jest on stroną w postępowaniu (prawnym) toczącym się między nim a Spółką, 
wówczas Spółkę reprezentować będzie dwóch pozostałych członków zarządu bez uszczerbku dla postanowień art. 19.1.  
W razie braku innych członków zarządu, rada nadzorcza powoła osobę do reprezentowania Spółki w tym celu. Taką osobą 
może być członek zarządu, którego konflikt interesów dotyczy. 

We wszystkich innych przypadkach konfliktu interesów zaistniałych między Spółka a członkiem zarządu, Spółkę może 
reprezentować taki członek zarządu bez uszczerbku dla postanowień artykułu 17.1. 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ma prawo powołać jedną lub więcej osób w tym celu w dowolnej chwili. 
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Artykuł 18. Zatwierdzenie uchwał zarządu 

18.1. Zarząd zobowiązany jest do przedkładania Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia raz w roku strategii opracowanej w celu 
osiągnięcia celów operacyjnych i finansowych Spółki, oraz, jeżeli będzie to konieczne, parametrów zastosowanych w odnie-
sieniu do tejże strategii. 

18.2. Rada nadzorcza może zastrzec, aby szczególne uchwały Zarządu wymagały zatwierdzenia przez radę nadzorczą. Takie 
uchwały zostaną szczegółowo określone, a Zarząd otrzyma stosowne zawiadomienie na piśmie. Brak zatwierdzenia 
wydanego przez radę nadzorczą nie będzie miał wpływu na zakres upoważnienia zarządu ani jej członków do 
reprezentowania Spółki. 

18.3. Zarząd musi działać zgodnie z wszelkimi wskazówkami określającymi ogólne zasady polityki finansowej, socjalnej  
i gospodarczej Spółki (w tym polityki strategicznej, ryzyka ogólnego i finansowego oraz systemu zarządzania i kontroli), jak 
również polityki zatrudnienia opracowanych przez radę nadzorczą. 

18.4. Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień Statutu Spółki, zgody Walnego Zgromadzenia wymagają decyzje zarządu, 
których celem jest wprowadzenie istotnych zmian w tożsamości lub charakterze Spółki lub jej przedsiębiorstwa, w tym 
następujące działania: 

a. przeniesienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego przeważającej części na osobę trzecią; 

b. nawiązanie lub rozwiązanie długoterminowej współpracy Spółki lub Podmiotu zależnego Spółki z innym podmiotem 
prawnym lub inną spółką lub współpracy w charakterze komplementariusza w spółce komandytowej lub w charakterze 
wspólnika spółki ponoszącego pełną odpowiedzialność, jeżeli współpraca ta ma dalekosiężne znaczenie dla Spółki lub 

c. nabycie lub zbycie udziału w kapitale spółki o wartości równej lub większej niż jedna trzecia wartości majątku podanej 
w bilansie i notach wyjaśniających, lub jeżeli spółka sporządza skonsolidowany bilans, przyjmuje się wartość podaną 
w bilansie skonsolidowanym wraz z notami wyjaśniającymi, stanowiącym ostatnie zatwierdzone sprawozdanie 
finansowe spółki. 

18.5. Decyzje o przeprowadzeniu transakcji, w odniesieniu do której istnieje konflikt interesów dotyczący członków zarządu i/lub 
członków rady nadzorczej, a który ma istotne znaczenie dla Spółki, lub danego członka zarządu i/lub członka rady 
nadzorczej, wymagają zgody rady nadzorczej. Uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody w sprawie, o której mowa powyżej, 
wymaga większości głosów oddanych, przy czym co najmniej jeden niezależny członek rady nadzorczej, o którym mowa  
w art. 20.2, musi głosować za podjęciem uchwały. 

Artykuł 19. Nieobecność lub brak możliwości wykonywania obowiązków 

19.1. Jeżeli członek zarządu jest nieobecny lub nie może wykonywać swoich obowiązków, pozostali członkowie zarządu przejmą 
obowiązki związane z zarządzaniem Spółką. Jeżeli jedyny członek lub wszyscy członkowie zarządu są nieobecni lub nie 
mogą wykonywać swoich obowiązków, wówczas rada nadzorcza wyznaczy osobę, która będzie tymczasowo wykonywać 
obowiązki związane z zarządzaniem Spółką. 

ROZDZIAŁ VI 
Rada nadzorcza 

Artykuł 20. Liczba członków rady nadzorczej 

20.1. Rada nadzorcza składa się z co najmniej trzech (3), a maksymalnie z siedmiu (7) członków, z których co najmniej dwóch 
członków (2) będzie niezależnymi członkami, zgodnie z definicją niezależności podaną w Statucie Spółki. 

20.2. Członka rady nadzorczej uznaje się za niezależnego członka, jeżeli spełnia poniższe kryteria niezależności. Kryteria 
niezależności dotyczą członka rady nadzorczej lub jego małżonka, zarejestrowanego oficjalnego partnera lub innego 
towarzysza życia, przysposobionego dziecka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia pokrewieństwa, który: 

a. jest lub był pracownikiem lub członkiem zarządu Spółki (w tym Podmiotu powiązanego) w ciągu pięciu lat poprze-
dzających powołanie danego członka rady nadzorczej; 

b. otrzymuje wynagrodzenie pieniężne od Spółki, lub spółki z nią stowarzyszonej, inne niż wynagrodzenie wypłacane  
z tytułu wykonywania pracy w funkcji członka rady nadzorczej oraz wykraczające poza zwykły zakres działalności 
Spółki; 

c. utrzymywał istotne kontakty biznesowe ze Spółką, lub Spółką stowarzyszoną, w okresie roku poprzedzającego 
powołania na członka rady nadzorczej. Punkt ten obejmuje również sytuację, gdy członek rady nadzorczej, lub spółka, 
której jest akcjonariuszem, wspólnikiem, partnerem lub doradcą świadczyła usługi doradcze na rzecz Spółki (w chara-
kterze konsultanta, zewnętrznego doradcy, notariusza oraz adwokata lub radcy prawnego), jak również sytuację, gdy 
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członek rady nadzorczej zasiada równocześnie w zarządzie banku, z którym łączy Spółkę wieloletnia i znacząca 
współpraca lub jest w nim zatrudniony; 

d. jest członkiem zarządu Spółki, w której członek zarządu Spółki, nad którym sprawuje nadzór, jest członkiem rady 
nadzorczej; 

e. posiada co najmniej pięć procent Akcji w Spółce (w tym Akcji będących w posiadaniu osób fizycznych lub prawnych,  
z którymi współpracuje na mocy wyrażonej lub cichej umowy zawartej na piśmie lub ustnie); 

f. jest członkiem zarządu lub rady nadzorczej – lub reprezentuje w innym charakterze – lub jest pracownikiem podmiotu 
posiadającego co najmniej pięć procent Akcji Spółki; 

g. zarządzał tymczasowo Spółką w okresie ostatnich dwunastu miesięcy, z powodu nieobecności członków zarządu lub 
braku możliwości wykonywania przez nich obowiązków. 

Artykuł 21. Powołanie członków rady nadzorczej 

21.1. Członków rady nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie spośród listy kandydatów sporządzonej przez radę nadzorczą 
Spółki, zawierającej nie mniej niż dwóch kandydatów na każde wolne stanowisko, wybranych zgodnie z profilem rady 
opracowanym przez radę nadzorczą, o którym mowa w punkcie 3 niniejszego artykułu. 

21.2. Nominacja kandydatów dokonana w określonym terminie będzie wiążąca. Jednakże Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
może unieważnić nominację uchwałą przyjętą większością kwalifikowaną co najmniej dwóch trzecich głosów oddanych za 
przyjęciem uchwały, reprezentujących więcej niż połowę wyemitowanego kapitału.  

21.3. Rada nadzorcza opracuje profil dotyczący liczby członków i składu, biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności, 
prowadzone działania i wymaganą wiedzę i doświadczenie członków rady nadzorczej. 

21.4. O ile Walne Zgromadzenie nie postanowi w wyraźny sposób inaczej, członka rady nadzorczej powołuje się na czteroletnią 
kadencję, przy czym oznacza to, że okres ten wygasa nie później niż z końcem Walnego Zgromadzenia, który ma odbyć się 
w czwartym roku, licząc od roku powołania członka rady nadzorczej, lub, jeżeli dotyczy, w innym ustalonym dniu lub 
umownym terminie zakończenia kadencji w tym roku. 

21.5. Po zakończeniu pierwszej czteroletniej kadencji, członkowie rady nadzorczej mogą zostać wybrani ponownie jedynie 
dwukrotnie na pełen okres czterech lat, zgodnie z punktem 21.4. 

21.6. Rekomendacja kandydata na członka rady nadzorczej musi zawierać następujące dane: wiek, zawód, pakiet Akcji w Spółce 
posiadany przez kandydata lub podmiot, w którym jest obecnie lub w którym był zatrudniony, o ile mają one znaczenie dla 
wykonywania przezeń obowiązków członka rady nadzorczej. Należy również wymienić podmioty prawne, w których 
kandydat zasiada w radzie nadzorczej, a jeżeli są to podmioty wchodzące w skład tej samej grupy, wystarczy podać nazwę 
grupy spółek. 

Każdą rekomendację dla danego kandydata, który ma zostać powołany na członka rady nadzorczej po raz pierwszy lub 
kolejny, należy uzasadnić. Przy powołaniu osoby na kolejną kadencję jej dotychczasowa działalność w radzie będzie brana 
pod uwagę. 

21.7. Rada nadzorcza może powołać jednego ze swoich członków na przedstawiciela rady, określając okres takiego powołania. 
Powołanie to ma charakter jedynie tymczasowy. Przedstawiciel rady pozostaje członkiem rady nadzorczej. 

21.8. Bez uszczerbku dla obowiązków i zakresu odpowiedzialności członków rady nadzorczej i jej poszczególnych członków, 
przedstawiciel rady będzie w imieniu rady nadzorczej utrzymywał częstsze kontakty z zarządem odnośnie do spraw Spółki. 
W tym celu przedstawiciel rady nadzorczej będzie służył zarządowi w charakterze doradcy. 

21.9. Rada nadzorcza może utworzyć, bez uszczerbku dla swoich obowiązków, jeden lub więcej komitetów spośród swoich 
członków, którym powierzone zostaną zadania określone przez radę nadzorczą. 

21.10. Rada nadzorcza powoła przewodniczącego rady oraz może powołać jej wiceprzewodniczącego spośród swoich członków. 

21.11. Sekretarza Spółki powołuje i odwołuje zarząd, niezależnie od tego czy będzie to miało miejsce na wniosek rady nadzorczej 
lub z inicjatywy innych osób, po uzyskaniu stosownej zgody rady nadzorczej. 

Artykuł 22. Zawieszenie w obowiązkach i odwołanie członków rady nadzorczej. Zakończenie członkostwa w radzie 
nadzorczej 

22.1. Walne Zgromadzenie ma prawo zawiesić w obowiązkach członka rady nadzorczej lub go odwołać w dowolnej chwili. Jeżeli 
projekt uchwały w przedmiocie zawieszenia w obowiązkach lub odwołania członka rady nadzorczej nie został zgłoszony 
przez radę nadzorczą, wówczas uchwała w przedmiocie zawieszenia w obowiązkach lub odwołania członka rady nadzorczej 
może zostać przyjęta większością kwalifikowaną co najmniej dwóch trzecich głosów oddanych, reprezentujących więcej niż 
połowę wyemitowanego kapitału. 
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22.2. Zakończenie członkostwa w radzie nadzorczej odbywa się w trybie rotacyjnym zgodnie z harmonogramem opracowanym 
przez Walne Zgromadzenie. Istnieje możliwość ponownego powołania do rady nadzorczej osoby, której członkostwo 
wygasło. 

Artykuł 23. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej 

23.1. Politykę wynagrodzeń członków rady nadzorczej określa Walne Zgromadzenie na wniosek rady nadzorczej. Wynagrodzenie 
członków rady nadzorczej nie jest uzależnione od wyników Spółki oraz nie przewiduje się przyznania Akcji lub praw do 
objęcia Akcji z tytułu sprawowania funkcji członka rady nadzorczej. 

23.2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ma prawo do przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom komitetów z tytułu 
czynności przez nich wykonywanych. 

Artykuł 24. Obowiązki i uprawnienia 

24.1. Obowiązkiem rady nadzorczej jest sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad polityki obowiązującej zarząd oraz nad 
prowadzeniem spraw Spółki oraz jej podmiotów stowarzyszonych. 

Jej zadaniem jest doradzanie zarządowi. Podczas wykonywania swoich obowiązków członkowie rady nadzorczej powinni 
kierować się interesem Spółki i jej Podmiotów powiązanych. 

24.2. Radę nadzorczą w jej obowiązkach będzie wspomagać Sekretarz Spółki. Sekretarz Spółki zapewni przestrzeganie 
obowiązujących procedur oraz prowadzenie działań w zgodzie z ustawowym zakresem obowiązków i z obowiązkami 
określonymi w Statucie Spółki. Zadaniem Sekretarza Spółki jest wspomaganie przewodniczącego rady nadzorczej  
w prowadzeniu spraw rady nadzorczej (w zakresie informacji, programu działania, oceny, szkoleń itp.). 

24.3. Rada nadzorcza może dokonać podziału obowiązków między swoich członków, określając szczegółowo obowiązki przydzie-
lone każdemu z jej członków. 

24.4. Obowiązkiem zarządu jest terminowe przekazywanie radzie nadzorczej informacji, których poznanie jest konieczne do 
wykonywania obowiązków przez radę. 

24.5. Co najmniej raz w roku zarząd obowiązany jest przedstawiać radzie nadzorczej sporządzony na piśmie ogólny zarys zasad 
polityki finansowej, socjalnej i gospodarczej Spółki (w tym polityki strategicznej, ryzyka ogólnego i finansowego oraz 
systemu zarządzania i kontroli), jak również polityki zatrudnienia. 

24.6. Członkom rady nadzorczej zostanie umożliwiony dostęp do obiektów i terenów Spółki oraz będą oni upoważnieni do 
badania prowadzonych przez Spółkę ksiąg i akt oraz innych nośników danych znajdujących się w Spółce. W tym celu rada 
nadzorcza może powołać jedną lub więcej osób spośród swego grona lub rzeczoznawcę. Radzie nadzorczej przysługuje 
prawo do korzystania z usług rzeczoznawców także w innych sytuacjach. 

Artykuł 25. Procedura decyzyjna. 

25.1. Posiedzenia rady nadzorczej będą odbywać się tak często, jak będzie to konieczne według uznania dowolnego członka rady 
nadzorczej lub członka zarządu. 

25.2. Każdemu z członków rady nadzorczej przysługuje jeden głos na posiedzeniu rady nadzorczej. Wszystkie uchwały rady 
nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. 

W przypadku gdy głosy rozłożą się równomiernie, przewodniczącemu nie przysługuje prawo podjęcia decyzji 
rozstrzygającej. 

25.3. Bez uszczerbku dla postanowień art. 18.5, członek rady nadzorczej nie będzie uczestniczył w dyskusji ani procesie decyzyj-
nym dotyczących transakcji, w związku z którą istnieje konflikt interesów pomiędzy danym członkiem a Spółką. 

25.4. Członek rady nadzorczej może udzielić pisemnego pełnomocnictwa innemu członkowi rady nadzorczej do reprezentowania 
go na posiedzeniu rady nadzorczej. 

25.5. Rada nadzorcza może przyjmować uchwały poza posiedzeniem, pod warunkiem, że uchwała zostanie przyjęta na piśmie  
i odbierze się głosy od wszystkich członków rady nadzorczej. 

25.6. Rada nadzorcza ma prawo do przyjęcia zasad i przepisów dotyczących procesu decyzyjnego obowiązującego w radzie. 

25.7. Posiedzenia rady nadzorczej będą odbywać się tak często, jak często rada nadzorcza lub zarząd uznają to za konieczne. 

25.8. Posiedzeniom rady nadzorczej przewodniczy przewodniczący rady nadzorczej. 
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ROZDZIAŁ VIII 
Sprawozdania finansowe. Zyski 

Artykuł 26. Rok obrotowy. Sporządzanie Rocznego sprawozdania finansowego 

26.1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

26.2. W ciągu pięciu miesięcy od końca roku obrotowego Spółki zarząd zobowiązany jest do sporządzenia Rocznego 
sprawozdania finansowego Spółki, o ile, w szczególnych okolicznościach, okres ten nie ulegnie wydłużeniu za zgodą 
Walnego Zgromadzenia o maksymalnie sześć miesięcy. 

26.3. Roczne sprawozdanie finansowe wymaga podpisu wszystkich członków zarządu i członków rady nadzorczej, w razie braku 
któregokolwiek z podpisów, należy odnotować tenże brak i podać jego przyczyny. 

26.4. Rada nadzorcza jest uprawniona do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu wstępnej opinii o Rocznym sprawozdaniu 
finansowym. 

Artykuł 27. Biegły Rewident 

27.1. Zewnętrznego Biegłego Rewidenta powołuje Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie wyznaczy 
Biegłego Rewidenta, prawo to przechodzi na radę nadzorczą, a w przypadku, gdy rada nadzorcza nie wyznaczy Biegłego 
Rewidenta, prawo to przechodzi na zarząd. 

27.2. Rada nadzorcza przedstawi propozycję kandydata na Biegłego Rewidenta, a zarząd wraz z komitetem ds. audytu, jeżeli 
takowy funkcjonuje, wypowiedzą się w przedmiocie tej nominacji. 

27.3. Wynagrodzenie zewnętrznego Biegłego Rewidenta oraz wskazówki dotyczące świadczenia usług niezwiązanych z bada-
niem sprawozdań finansowych wymagają zatwierdzenia przez radę nadzorczą po zasięgnięciu przez nią opinii komitetu ds. 
audytu, jeżeli taki funkcjonuje, oraz po konsultacjach z zarządem. 

27.4. Biegły Rewident zobowiązany jest do przedstawienia wyników badania sprawozdań finansowych radzie nadzorczej oraz 
zarządowi. 

27.5. Biegły Rewident przedstawi wyniki badania w opinii stwierdzającej, czy Roczne Sprawozdanie Finansowe zostało sporzą-
dzone w sposób prawidłowy i rzetelny. 

27.6. Walnemu Zgromadzeniu przysługuje prawo do przesłuchania Biegłego Rewidenta w kwestii rzetelności Rocznego 
sprawozdania finansowego. W związku z powyższym zewnętrzny Biegły Rewident weźmie udział w Walnym Zgromadzeniu  
i będzie on uprawniony do zabrania głosu. 

Artykuł 28. Przedstawienie Rocznego Sprawozdania Finansowego Akcjonariuszom. Dostępność. Przyjęcie Rocznego 
Sprawozdania Finansowego 

28.1. Roczne Sprawozdanie Finansowe zostanie złożone w biurze Spółki w celu udostępnienia go Akcjonariuszom oraz 
Posiadaczom Kwitów Depozytowych w terminie określonym w art. 26.2. W tym samym terminie zarząd złoży roczny raport  
z działalności Spółki. 

28.2. Spółka spowoduje, że Roczne Sprawozdanie Finansowe, wstępna opinia rady nadzorczej, jeżeli została wydana, oraz 
dodatkowe dokumenty, które należy dołączyć stosownie do art. 2:392 punkt 1 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego będzie 
dostępne w biurze Spółki od dnia, w którym wysłane zostanie zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia. 
Akcjonariusze oraz Posiadacze Kwitów Depozytowych mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa powyżej,  
w siedzibie Spółki i mogą również otrzymać ich egzemplarz. 

28.3. Jeżeli istnieje obowiązek publikacji tych dokumentów po ich zatwierdzeniu, dowolna osoba trzecia ma prawo do ich 
zbadania i w tym celu może uzyskać egzemplarz dokumentów po koszcie ich powielenia. Prawo to wygasa z chwilą złożenia 
dokumentów w rejestrze handlowym. 

28.4. Roczne Sprawozdanie Finansowe podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. W celu zatwierdzenia Rocznego 
Sprawozdania Finansowego Walne Zgromadzenie winno zapoznać się z opinią Biegłego Rewidenta, o której mowa w art. 
27.4, chyba że w informacjach dodatkowych podano słuszne uzasadnienie braku takiej opinii Biegłego Rewidenta. 

28.5. Postanowień zawartych w niniejszym Statucie Spółki odnośnie do rocznego sprawozdania z działalności oraz informacji 
dodatkowych stosownie do 2:392 punkt 1 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego nie stosuje się w przypadku, gdy Spółka jest 
członkiem grupy, a art. 2:396 punkt 6 zdanie 1 lub 2:403 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego dotyczą Spółki. 
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Artykuł 29. Publikacja rocznego sprawozdania finansowego 

29.1. Spółka zobowiązana jest do opublikowania Rocznego Sprawozdania Finansowego w ciągu ośmiu dni od ich zatwierdzenia. 
Obowiązek publikacji zostanie spełniony z chwilą złożenia sprawozdań w języku holenderskim, a w razie, gdy nie istnieje ta 
wersja językowa, jego francuskiej, niemieckiej lub angielskiej wersji językowej w rejestrze handlowym. Na sprawozdaniu 
złożonym zgodnie z powyższą instrukcją winna widnieć data jego zatwierdzenia. Wymagana jest również publikacja 
sprawozdania finansowego w każdym państwie, w którym Akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym. 

29.2. Jeżeli Roczne Sprawozdanie Finansowe nie zostanie zatwierdzone w ciągu dwóch miesięcy po upływie ustawowego 
terminu, zarząd niezwłocznie spowoduje publikację Rocznego Sprawozdania Finansowego w trybie określonym w punkcie 1 
niniejszego artykułu, a na Rocznym Sprawozdaniu Finansowym winna widnieć wzmianka, że nie zostało ono jeszcze 
zatwierdzone. 

29.3. Obowiązek publikacji w tym samym trybie oraz tej samej wersji językowej dotyczy również egzemplarza rocznego 
sprawozdania z działalności oraz informacji dodatkowych, których dołączenie do sprawozdania wymagane jest zgodnie  
z art. 2:392 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego. Poza informacjami, o których mowa w art. 2:392 punkt 1 podpunkty (a), (c), 
(f) i (g) Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, powyższy zapis nie ma zastosowania, jeżeli dokumenty zostały złożone  
w siedzibie Spółki i udostępnione do wglądu, a kopie całości dokumentów lub ich fragmentów mogą zostać wydane na 
życzenie po koszcie ich powielenia, a Spółka zgłosi to w rejestrze handlowym. 

Artykuł 30. Zyski 

30.1. Po uzyskaniu zgody rady nadzorczej, zarząd określi, jaka część zysku – dodatniego salda rachunku zysków i strat  
– zostanie zatrzymana. Po odjęciu części zatrzymanej, pozostała część zysku, o ile nie zostanie zatrzymany cały zysk, 
będzie pozostawiona do dyspozycji Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję w przedmiocie 
zatrzymania całości lub części tej pozostałej części zysku. Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy zostanie poddana pod 
głosowanie w innym punkcie porządku obrad. 

30.2. Spółce przysługuje prawo do dokonania podziału zysku jedynie w takim zakresie, w jakim kapitał własny przekracza 
wpłacony kapitał powiększony o rezerwy, których utrzymanie wymagane jest przepisami prawa. 

30.3. Dywidenda zostanie wypłacona po zatwierdzeniu Rocznego Sprawozdania Finansowego, z którego wynikać będzie, że 
wypłata dywidendy jest możliwa. Na wniosek zarządu, który wymaga zatwierdzenia przez radę nadzorczą, Walne 
Zgromadzenie zdecyduje, między innymi, o (i) sposobie wypłaty w przypadku płatności w gotówce (ii) dacie oraz (iii) adresie 
lub adresach miejsc, w których będzie miała miejsce wypłata dywidendy. 

30.4. Zarządowi przysługuje prawo, pod warunkiem wyrażenia zgody przez radę nadzorczą, do podjęcia decyzji w przedmiocie 
wypłaty zaliczki na poczet dywidendy stosownie do zastrzeżenia, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego artykułu, na 
podstawie śródrocznego bilansu. 

Taki śródroczny bilans będzie odzwierciedlał stan aktywów i pasywów na dzień przypadający nie wcześniej niż pierwszego 
dnia trzeciego miesiąca poprzedzającego miesiąc publikacji uchwały o podziale zysku. 

Zestawienie to zostanie sporządzone zgodnie z ogólnie przyjętą metodologią ocen. Kwoty, których zatrzymanie wymagane 
jest przepisami prawa, będą uwzględnione w takim zestawieniu. Śródroczny bilans wymaga podpisu wszystkich członków 
zarządu i członków rady nadzorczej, w razie braku któregokolwiek z podpisów, należy odnotować tenże brak i podać jego 
przyczyny. 

Spółka złoży śródroczny bilans w rejestrze handlowym w ciągu ośmiu dni od dnia publikacji uchwały o podziale zysku. 

30.5. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję, stosownie do zastrzeżenia, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego artykułu, na 
wniosek zarządu oraz pod warunkiem zatwierdzenia tego wniosku przez radę nadzorczą, w sprawie podziału zysku  
z rezerwy, której utrzymanie nie jest wymagane przepisami prawa. 

30.6. Płatności gotówkowe związane z Akcjami, jeżeli i o ile dywidenda jest płatna poza terytorium Holandii, będą wypłacone  
w walucie państwa, w którym Akcje są notowane zgodnie z obowiązującym prawem i regulacjami, na Rynku Regulowanym. 
W razie, gdy ta waluta nie jest taka sama jak prawny środek płatniczy w Holandii, kwoty do wypłaty podlegają przeliczeniu 
według kursu wymiany określonego przez zarząd na koniec dnia poprzedzającego przyjęcie uchwały przez Walne 
Zgromadzenie o podziale zysku stosownie do art. 30.1. Jeżeli i o ile pierwszego dnia okresu, w którym przypada płatność 
dywidendy, Spółka nie będzie w stanie, z przyczyn politycznych lub innych nadzwyczajnych okoliczności leżących poza jej 
kontrolą, wypłacić dywidendy poza Holandią lub w danej walucie obcej, zarząd upoważniony jest do określenia, w jakim 
zakresie płatności zostaną dokonane w walucie obowiązującej w Holandii, oraz w którym miejscu lub miejscach w Holandii 
płatności będą realizowane. W takim przypadku postanowienia zawartego w pierwszym zdaniu niniejszego punktu nie 
stosuje się. 
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30.7. Na wniosek zarządu oraz pod warunkiem zatwierdzenia tego wniosku przez radę nadzorczą, Walne Zgromadzenie może 
przyjąć uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy lub podziału zysku z rezerwy, której utrzymanie nie jest wymagane 
przepisami prawa, w całości lub części, w formie Akcji Spółki. 

30.8. Roszczenie Akcjonariusza z tytułu podziału zysku wygasa po upływie pięciu lat. 

30.9. W celu wyliczenia kwoty powstałej z podziału zysku Akcje będące w posiadaniu Spółki w kapitale własnym podlegają 
wyłączeniu. 

ROZDZIAŁ IX 
Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Artykuł 31. Coroczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

31.1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki. 

31.2. Porządek obrad na tym zgromadzeniu dotyczy, między innymi, następujących kwestii: 

a. rocznego raportu z działalności; 

b. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego; 

c. omówienia istotnych spraw dotyczących ładu korporacyjnego; 

d. omówienia polityki wynagrodzeń członków zarządu; 

e. udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków w minionym roku obrotowym; 

f. omówienia polityki wynagrodzeń członków rady nadzorczej; 

g. udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej z działalności nadzorczej w minionym roku obrotowym; 

h. polityki tworzenia rezerw i wypłaty dywidendy; 

i. zatwierdzenia zasad przeznaczenia zysku; 

j. powołania pracowników na wolne stanowiska; 

k. pozostałych wniosków zgłoszonych przez zarząd lub radę nadzorczą lub Akcjonariuszy lub inne osoby reprezentujące 
samodzielnie lub łącznie co najmniej jedną setną wyemitowanego kapitału lub będących w posiadaniu Akcji Spółki 
zgodnie z procedurą określoną w art. 33. 

Artykuł 32. Pozostałe Walne Zgromadzenia 

32.1. Walne Zgromadzenie zostanie zwołane w ciągu trzech miesięcy od daty stwierdzenia przez zarząd prawdopodobieństwa, że 
kapitał własny Spółki uległ obniżeniu do kwoty równej lub niższej niż połowa opłaconej części kapitału, w celu omówienia 
konieczności podjęcia odpowiednich kroków. 

32.2. Bez uszczerbku dla postanowień art. 31.1 i 32.1 Walne Zgromadzenie zwołuje się tak często, jak uznane będzie za 
konieczne przez zarząd lub radę nadzorczą lub Akcjonariuszy i Posiadacze Kwitów Depozytowych reprezentujących co 
najmniej jedną dziesiątą wyemitowanego kapitału zwanych dalej „wnioskującym Akcjonariuszami”. 

Artykuł 33. Zwołanie Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad 

33.1. Walne Zgromadzenia zwołuje zarząd, rada nadzorcza lub wnioskujący Akcjonariusze. 

Wnioskujący Akcjonariusze upoważnieni są do zwołania Walnego Zgromadzenia samodzielnie wyłącznie, gdy istnieją 
dowody na to, że zgłosili oni pisemny wniosek do zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia, podając sprawy do 
omówienia, a zarząd nie podjął stosownych kroków w celu zwołania Walnego Zgromadzenia w ciągu sześciu tygodni od 
daty wniosku. 

33.2. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostanie dokonane nie później niż piętnastego dnia przed planowaną 
datą Walnego Zgromadzenia. 

33.3. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia musi zawierać sprawy, które zostaną poddane omówieniu. Sprawy 
niewymienione w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia mogą być zgłoszone zgodnie z procedurą określoną  
w niniejszym artykule. 

33.4. Porządek obrad powinien zawierać także sprawy, które mogą być zgłoszone przez zarząd i/lub radę nadzorczą. Ponadto 
porządek obrad zawiera sprawy zgłoszone na piśmie przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do wzięcia udziału  
w Walnym Zgromadzeniu, reprezentującą samodzielnie lub łącznie co najmniej jedną setną wyemitowanego kapitału lub 
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będącą w posiadaniu Akcji Spółki lub Kwitów Depozytowych Spółki o wartości co najmniej pięćdziesiąt milionów euro 
(50 000 000 EUR), najpóźniej sześćdziesiąt dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Zarządowi i radzie nadzorczej 
przysługuje prawo do nieumieszczenia danych spraw w porządku obrad, jeżeli ich zdaniem umieszczenie ich miałoby 
negatywne znaczenie dla interesu Spółki. Walne Zgromadzenie przyjmuje uchwały jedynie w sprawach znajdujących się  
w porządku obrad. 

33.5. Zarząd i rada nadzorcza powiadomią Walne Zgromadzenie, w formie okólnika do akcjonariuszy, o wszelkich faktach  
i okolicznościach istotnych dla wydania zgód, przekazania obowiązków lub udzielenia upoważnienia, jeżeli Walne 
Zgromadzenie uzyska do tego prawo. 

33.6. Każde zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz wszelkie zawiadomienia skierowane do Akcjonariuszy oraz 
Posiadaczy Kwitów Depozytowych zostaną opublikowane w przynajmniej jednej gazecie codziennej o zasięgu 
ogólnokrajowym wydawanej w Holandii oraz w każdym państwie, w którym Akcje lub Kwity Depozytowe są notowane 
zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami państwa, a także w innych publikacjach, jeżeli zarząd uzna to za konieczne. 

33.7. Akcjonariusze lub Posiadacze Kwitów Depozytowych mogą zostać powiadomieni o zwołaniu Walnego Zgromadzenia za 
pośrednictwem zawiadomienia w formie elektronicznej, dostępnego w sposób bezpośredni i nieprzerwany do dnia danego 
Walnego Zgromadzenia.  

Artykuł 34. Miejsce Walnego Zgromadzenia 

34.1. Walne Zgromadzenia odbędą się w Amsterdamie, Rotterdamie lub Haarlemmermeer (Schiphol). Jeżeli Walne 
Zgromadzenie ma odbyć się w innym miejscu, przyjęcie ważnych uchwał możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy cały wyemito-
wany kapitał akcyjny jest reprezentowany. 

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia musi zawierać informacje o miejscu, w którym Zgromadzenie się odbędzie. 

Artykuł 35. Nieprawidłowe zwołanie Walnego Zgromadzenia 

35.1. Ważne uchwały dotyczące spraw, które nie zostały umieszczone w porządku obrad zawartym w zawiadomieniu o zwołaniu 
Walnego Zgromadzenia lub których ogłoszenie nie odbyło się w wymaganym trybie lub w wymaganym terminie, mogą 
zostać przyjęte wyłącznie w drodze jednogłośnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu, na którym reprezentowany jest 
cały wyemitowany kapitał akcyjny. 

35.2. Jeżeli termin na zwołanie Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w art. 33.2, był krótszy lub jeżeli nie doszło do zwołania 
Walnego Zgromadzenia, przyjęcie ważnych uchwał możliwe jest jedynie na Walnym Zgromadzeniu, na którym reprezento-
wany jest cały wyemitowany kapitał akcyjny. 

Artykuł 36. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 

36.1. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy przewodniczący wyznaczony przez radę nadzorczą. 

36.2. Jeżeli nie został wyznaczony przewodniczący Walnego Zgromadzenia w trybie, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego 
artykułu, przewodniczący zostanie wybrany przez Walne Zgromadzenie. 

Artykuł 37. Protokół z obrad 

37.1. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza sekretarz wyznaczony przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

37.2. Protokół z Walnego Zgromadzenia zostanie udostępniony Akcjonariuszom na żądanie, nie później niż trzy miesiące po 
zakończeniu zgromadzenia, a Akcjonariusze mogą odnieść się do niego w ciągu kolejnych trzech miesięcy. 

37.3. Protokół wymaga zatwierdzenia i podpisania przez przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia. 

37.4. Przewodniczący Zgromadzenia lub osoba, na której wniosek zwołano Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję w przed-
miocie sporządzenia aktu notarialnego z obrad Zgromadzenia. Protokół w formie aktu notarialnego wymaga podpisu 
przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

Artykuł 38. Prawa przysługujące Akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu. Udział osób trzecich 

38.1. Każda osoba posiadająca prawo głosu oraz użytkownik lub zastawnik posiadający prawo głosu uprawniony jest do wzięcia 
udziału w Walnym Zgromadzeniu, do zabrania głosu i wykonania przysługującego mu prawa głosu. 

38.2. Jeżeli prawo głosu wynikające z Akcji zostało przyznane użytkownikowi lub zastawnikowi w miejsce Akcjonariusza, 
Akcjonariusz jest uprawniony do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz do zabrania na nim głosu. 

38.3. Ponadto, Posiadacze Kwitów Depozytowych uprawnieni są do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz do zabrania 
na nim głosu. 
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38.4. W celu wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz lub jego pełnomocnik zobowiązani są do złożeniu podpisu  
i podania liczby praw głosu przysługujących im na Walnym Zgromadzeniu oraz, w razie gdy w zgromadzeniu bierze udział 
pełnomocnik, do wpisania nazwiska (nazwisk) osoby (osób), które reprezentuje. 

38.5. Mimo powyższego, zarząd może ustalić, że osobami uprawnionymi do głosowania i wzięcia udziału w Walnym 
Zgromadzeniu, niezależnie od tego, kto jest Akcjonariuszem na dzień Walnego Zgromadzenia są osoby, które: (i) na dzień 
określony przez zarząd są Akcjonariuszami lub są osobami uznanymi za Akcjonariuszy, przy czym dzień ten zwany będzie 
dalej „dniem odniesienia” oraz (ii) są zarejestrowane w tym charakterze w rejestrze wskazanym przez zarząd (lub w jednej 
lub więcej częściach rejestru), zwanym dalej „rejestrem”, chyba że (iii) osoba, w której posiadaniu znajduje się rejestr, na 
żądanie Akcjonariusza lub osoby uznanej za Akcjonariusza powiadomiła Spółkę przed planowaną datą Walnego 
Zgromadzenia o zamiarze wzięcia udziału przez taką osobę w Walnym Zgromadzeniu niezależnie od tego, kto jest 
Akcjonariuszem lub osobą uznaną za Akcjonariusza na dzień Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie to musi zawierać 
nazwisko osoby, o której mowa powyżej oraz liczbę Akcji uprawniających ją do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu,  
a do zawiadomienia należy dołączyć, o ile ma to zastosowanie w danym przypadku, pisemne zaświadczenie wydane przez 
instytucję finansową stowarzyszoną z ICC potwierdzające, że liczba Akcji podana w zaświadczeniu przynależy do 
globalnego świadectwa depozytowego zdeponowanego u niej, oraz że osoba wymieniona w zaświadczeniu jest 
współposiadaczem zdeponowanego globalnego świadectwa depozytowego dla rzeczonych Akcji. 

Postanowienie zawarte w punkcie (iii) powyżej, dotyczące zawiadomienia dostarczonego Spółce stosuje się odpowiednio do 
pełnomocnika Akcjonariusza lub osoby uznanej za Akcjonariusza. 

38.6. Dzień odniesienia, o którym mowa w punkcie 5 niniejszego artykułu nie może być wyznaczony wcześniej niż na trzydziesty 
dzień [lecz nie później niż na trzeci dzień] przed Walnym Zgromadzeniem. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu będzie 
zawierać terminy, miejsce zgromadzenia oraz opis procedury rejestracyjnej. 

38.7. Jeżeli zarząd nie skorzysta ze swoich uprawnień, o których mowa w punkcie 5 niniejszego artykułu, w celu stwierdzenia 
praw głosu i/lub prawo do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu posiadaczy Akcji, Spółka uzna za Akcjonariusza osobę 
wskazaną w zaświadczeniu otrzymanym od instytucji finansowej Stowarzyszonej z ICC stwierdzającym, że liczba Akcji 
wskazanych w zaświadczeniu przynależy do zdeponowanego globalnego świadectwa depozytowego dla rzeczonych Akcji,  
a osoba wymieniona w zaświadczeniu jest współposiadaczem zdeponowanego u niej globalnego świadectwa depozytowego 
dla rzeczonych Akcji zwykłych oraz pozostanie nim do czasu przypadającego po Walnym Zgromadzeniu, pod warunkiem, że 
zaświadczenie to zostanie złożone w wyznaczonym terminie w biurze Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez 
zarząd. 

Postanowienie zawarte w zdaniu poprzednim stosuje się odpowiednio do osoby, która posiada prawo użytkowania lub 
prawo zastawu na jednej lub więcej Akcji oraz której przysługują prawa należne Posiadaczom kwitów depozytowych. 

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu będzie zawierać informację o miejscu, w którym należy złożyć zaświadczenie 
wydane przez instytucję finansową Stowarzyszoną z ICC oraz o ostatecznym terminie dostarczenia zawiadomienia dla 
zarządu lub złożenia zaświadczenia wydanego przez instytucję finansową Stowarzyszoną z ICC, przy czym termin ten nie 
może przypadać wcześniej niż siedem dni przed Walnym Zgromadzeniem. 

38.8. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu musi w każdym przypadku zawierać przepis, o którym mowa w punkcie 7 niniej-
szego artykułu. 

38.9. Każda Akcja uprawnia do oddania jednego głosu. 

38.10. Wykonanie praw określonych w powyższych punktach niniejszego artykułu wymaga okazania pisemnego pełnomocnictwa. 
Pełnomocnictwo oznacza dowolne pełnomocnictwo przekazane za pośrednictwem przyjętych środków przekazywania 
informacji i sporządzone na piśmie. Pełnomocnik może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu wyłącznie po okazaniu 
pełnomocnictwa. 

38.11. Rada nadzorcza oraz zarząd posiadają głos doradczy na Walnym Zgromadzeniu. 

38.12. Udział w Walnym Zgromadzeniu osób innych niż określone powyżej wymaga zgody zarządu. 

Artykuł 39. Procedura decyzyjna na Walnym Zgromadzeniu. 

39.1. Zarząd i rada nadzorcza przekaże Walnemu Zgromadzeniu wszystkie żądane informacje oraz dane, chyba że ich 
ujawnienie byłoby sprzeczne z nadrzędnym interesem Spółki. W razie zaistnienia takiego nadrzędnego interesu, zarząd 
oraz rada nadzorcza zobowiązanie są umotywować odmowę udostępnienia informacji. 

39.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają wyłącznie większością bezwzględną, chyba że Statut Spółki lub przepisy prawa 
wymagają większej większości.  

39.3. W przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta większość bezwzględna przy głosowaniu w wyborach osób na stanowiska w orga-
nach Spółki, odbywa się kolejne głosowanie, w którym głosujący nie są zobowiązani do oddania głosów na tych samych 
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kandydatów, na których głosowali w pierwszym głosowaniu. W przypadku, gdy kolejny raz nie zostanie osiągnięta większość 
bezwzględna, odbywają się kolejne głosowania do czasu, gdy jeden z kandydatów otrzyma bezwzględną większość głosów, 
lub jeżeli głosowanie dotyczy jedynie dwóch osób, gdy głosy zostaną oddanie po równo. W kolejnych głosowaniach (oprócz 
drugiego głosowania) lista kandydatów zostanie pomniejszona o kandydata, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów  
w ostatnim głosowaniu. Jeżeli w poprzednich głosowaniach dwie lub więcej osób otrzyma najmniejszą liczbę głosów losowo 
wybierze się osobę, która nie będzie uwzględniona w kolejnym głosowaniu. Jeżeli głosowanie dotyczy dwóch osób, którzy 
otrzymają taką samą liczbę głosów, zwycięzca głosowania zostanie wybrany losowo. 

39.4. Jeżeli głosowanie dotyczy spraw innych niż wybory, a głosy zostaną oddane po równo, oznacza to odrzucenie danej 
uchwały. 

39.5. Wszystkie głosowania mogą odbywać się w formie ustnej, chyba że przewodniczący lub inna osoba uprawniona do 
głosowania zażąda przeprowadzenia głosowania na piśmie. Głosowanie na piśmie odbywa się przez oddanie głosu na 
niepodpisanych kartach do głosowania. 

39.6. Przypadki wstrzymania się od głosu i głosy nieważne uznaje się za głosy nieoddane. 

39.7. Dopuszcza się przeprowadzenia głosowania przez aklamacje, chyba że jedna z obecnych osób uprawnionych do głoso-
wania zgłosi sprzeciw. 

39.8. Stwierdzenie przewodniczącego o przyjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie będzie wiążące. Powyższe ma zastoso-
wanie również w stosunku do treści przyjętej uchwały, pod warunkiem, że stosowny wniosek nie był złożony na piśmie. 
Jednakże, jeżeli decyzja przewodniczącego spotka się z natychmiastowym sprzeciwem, odbędzie się nowe głosowanie, gdy 
tego zażąda większość z obecnych osób i uprawnionych do głosowania, lub w razie gdy głosowanie nie odbyło się za 
pośrednictwem telefonu lub głosowania na piśmie, gdy tego zażąda osoba uprawniona do głosowania. Nowe głosowanie 
uchyla skutki prawne pierwszego głosowania. 

ROZDZIAŁ X 
Zmiany Statutu Spółki i rozwiązanie Spółki. Likwidacja 

Artykuł 40. Zmiany Statutu Spółki i rozwiązanie Spółki. 

40.1. Uchwała w przedmiocie dokonania zmian w Statucie Spółki lub rozwiązania Spółki może zostać podjęta wyłącznie na 
wniosek zarządu, który został zatwierdzony przez radę nadzorczą. 

40.2. Jeżeli wniosek o dokonanie zmian w Statucie Spółki lub rozwiązania Spółki ma zostać poddany pod obrady Walnego 
Zgromadzenia, stosowna informacja musi zostać umieszczona w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu. Ponadto, jeżeli 
wniosek dotyczy zmiany Statutu Spółki, należy złożyć egzemplarz wniosku zawierający pełny tekst wnioskowanej zmiany  
w siedzibie Spółki do wglądu dla Akcjonariuszy i Posiadaczy Kwitów Depozytowych do chwili zamknięcia zgromadzenia. 

Artykuł 41. Likwidacja 

41.1. Jeżeli Spółka zostanie postawiona w stan likwidacji na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, likwidatorem zostanie zarząd 
rozwiązywanej Spółki, chyba że Walne Zgromadzenie wyznaczy inną osobę do sprawowania tej funkcji. Rada nadzorcza 
będzie sprawować nadzór nad procesem likwidacji Spółki. 

41.2. Postanowienia niniejszego Statutu Spółki pozostają w mocy, w najszerszym możliwym zakresie, podczas likwidacji Spółki. 

41.3. Majątek likwidowanej Spółki pozostały po zaspokojeniu wierzycieli będzie wypłacony Akcjonariuszom proporcjonalnie do 
całkowitej wartości ich udziałów w Spółce. 

41.4. Po rozwiązaniu Spółki jej księgi, akta i inne nośniki danych będą przechowywane przez osobę wyznaczoną przez 
likwidatorów przez okres siedmiu lat. 

ROZDZIAŁ XI 
Ochrona, zwolnienie z odpowiedzialności i ubezpieczenie 

Artykuł 42. Ochrona, zwolnienie z odpowiedzialności i ubezpieczenie członków zarządu i rady nadzorczej 

42.1. Poza przypadkiem działania lub zaniechania działania, o którym mowa w punkcie 42.3, Spółka ochroni i zwolni  
z odpowiedzialności każda osobę wskazaną przez Walne Zgromadzenie, która jest lub była członkiem zarządu z tytułu 
szkód, w tym zobowiązań, odszkodowań, kosztów (w tym uzasadnionych kosztów prawnych i uzasadnionych wynagrodzeń 
rzeczoznawców i doradców), opłat, wydatków, powództw, grzywien (niezależnie od tego czy mają one związek  
z powództwem cywilnym, administracyjnym czy karnym), kwot zapłaconych w związku z zawarciem ugody, roszczeń (w tym 
roszczeń osób trzecich) oraz żądań wynikających z roszczeń lub postępowań związanych z wykonywaniem obowiązków 
członka zarządu lub z wykonywaniem jakichkolwiek innych obowiązków na rzecz podmiotów zależnych lub innych 
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podmiotów, z którymi Spółka ma powiązania w ramach grupy lub w związku z wykonywaniem obowiązków poza Spółką, 
lecz przez nią zleconych lub wynikających z pełnionej funkcji.  

42.2. Na pierwsze żądanie i po przedstawieniu dowodów na zadłużenie Spółka umożliwi członkowi zarządu spłatę długu.  

42.3. Ochrona, o której mowa powyżej, nie zostanie udzielona, jeżeli działanie lub zaniechanie działania przez członka zarządu 
zostanie uznane prawomocnym wyrokiem za naumyślne lub rażące zaniedbanie lub jeżeli uzna się, że działanie lub 
zaniechanie działania danej osoby można uznać za sprzeczne z zasadami określonymi w art. 2:9 Holenderskiego Kodeksu 
Cywilnego (DCC), oraz że członkom zarządu nie przysługuje prawo do takiej ochrony w związku z powyższym wyrokiem 
oraz ochrona nie zostanie udzielona, chyba że wartość szkód została lub zostanie pokryta przez ubezpieczyciela z tytułu 
polisy oraz z ograniczeniem do zakresu, w jakim szkody te zostaną pokryte.  

42.4. W razie stwierdzenia w takim prawomocnym wyroku, że działanie lub zaniechanie działania przez członka zarządu było 
umyślne lub stanowiło rażące niedbalstwo lub jeżeli uzna się, że działanie lub zaniechanie działania danej osoby było 
sprzeczne z zasadami określonymi w art. 2:9 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego (DCC), lecz z wyjątkiem przypadku 
stwierdzenia prawomocnym wyrokiem, że członek zarządu nie jest zobowiązany do zwrotu płatności, wszystkie płatności 
dokonane przez Spółkę z związku z tą sprawą będą uznane za płatności zaliczkowe, a dany członek zarządu zwróci Spółce 
równowartość płatności zaliczkowych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia, w którym każda z płatności miała 
zostać wpłacona.  

42.5. Poza przypadkiem stwierdzenia prawomocnym wyrokiem sądu, że działanie lub zaniechania działania członka zarządu lub 
rady nadzorczej było umyślne lub stanowiło rażące niedbalstwo, bądź że działanie lub zaniechanie działania danej osoby 
było sprzeczne z zasadami określonymi w art. 2:9 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego (DCC), Spółka ochroni i zwolni  
z odpowiedzialności każda osobę wyznaczona przez Walne Zgromadzenie, która jest lub była członkiem rady nadzorczej  
z tytułu szkód, w tym zobowiązań, odszkodowań, kosztów (w tym uzasadnionych kosztów prawnych i uzasadnionych 
wynagrodzeń rzeczoznawców i doradców), opłat, wydatków, powództw, grzywien (niezależnie od tego czy mają one 
związek z powództwem cywilnym, administracyjnym czy karnym), kwot zapłaconych w związku z zawarciem ugody, 
roszczeń (w tym roszczeń osób trzecich) oraz żądań wynikających z roszczeń lub postępowań związanych z wykonywaniem 
obowiązków członka rady nadzorczej lub z wykonywaniem obowiązków poza Spółką, lecz przez nią zleconych lub 
wynikających z pełnionej funkcji.  

42.6. Punkty 2, 3 oraz 4 niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do ochrony i zabezpieczenia członków rady nadzorczej. 

42.7. Niezależnie od postanowień artykułów 17.3 oraz 18.5 Statutu Spółki, komisja złożona z dwóch członków rady nadzorczej 
powołana przez radę nadzorczą dla każdego przypadku z osobna, zajmie się wdrożeniem przepisów, o których mowa  
w poprzedzającym punkcie. Członkowie rady nadzorczej mający bezpośredni interes związany z wnioskowaną uchwałą nie 
wejdą w skład komisji. Uchwała komisji będzie wiążąca dla Spółki.  

42.8. Uchwały w przedmiocie przyznania ochrony i zabezpieczenia, zgodnie z procedurą określoną w Statucie Spółki należy 
wykazać w Sprawozdaniu finansowym. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego będzie równoznaczne z zatwierdzeniem  
(i w razie konieczności ratyfikacją) takich uchwał, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej. 

42.9. Spółka może wykupić polisę ubezpieczeniową, wyznaczając odpowiednie osoby jako Ubezpieczonych.  

 

 



Niniejszy dokument jest tłumaczeniem prospektu sporządzonego przez spółkę Ronson Europe N.V. i zatwierdzonego przez Holenderską Komisję Nadzoru nad Rynkami Finanso-
wymi (Autoriteit Financiële Markten, „AFM”) w angielskiej wersji językowej. W związku z ofertą publiczną w Polsce Emitent jest zobowiązany opublikować w Polsce angielską wersję 
językową Prospektu oraz podsumowanie Prospektu w języku polskim. Dla celów informacyjnych Emitent dodatkowo sporządził tłumaczenie całego Prospektu na język polski. Należy 
jednak zwrócić uwagę, że angielska wersja językowa jest jedyną wiążącą wersją Prospektu. Choć dołożono wszelkiej staranności, by zapewnić prawidłowość tłumaczenia Prospektu 
na język polski, Emitent, Akcjonariusz Sprzedający oraz osoby działające w ich imieniu, ich doradcy i inne osoby świadczące usługi na ich rzecz nie ponoszą odpowiedzialności za 
ewentualne błędy w tłumaczeniu Prospektu na język polski. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych należy kierować się wyłącznie oryginalną angielską wersją językową Prospektu 
oraz podsumowaniem Prospektu w języku polskim.

PROSPEKT

RONSON EUROPE N.V.
(spółka akcyjna (‘naamloze vennootschap’) zawiązana na mocy prawa holenderskiego, z siedzibą w Rotterdamie)

Oferta Publiczna
do 40.000.000 nowo emitowanych akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,02 € za Akcję

oraz
do 20.000.000 istniejących akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,02 € za Akcję

Na podstawie niniejszego dokumentu („Prospekt”) oferowanych jest do 60.000.000 akcji zwykłych Ronson Europe N.V. („Ronson”, „Spółka” lub „Emitent”), spółki akcyjnej (‘naamloze 
vennootschap’) zawiązanej na mocy prawa holenderskiego, z siedzibą w Rotterdamie. Do 40.000.000 nowo emitowanych akcji zwykłych („Nowe Akcje”) będzie oferowanych przez 
Emitenta w drodze subskrypcji oraz do 20.000.000 istniejących akcji zwykłych („Akcje Sprzedawane” łącznie z Nowymi Akcjami „Akcje Podstawowe”) będzie oferowanych przez ITR 
Dori B.V. („Akcjonariusz Sprzedający”). Emitent otrzyma wpływy netto ze sprzedaży Nowych Akcji, natomiast Akcjonariusz Sprzedający otrzyma wpływy netto ze sprzedaży Akcji 
Sprzedawanych. Niniejsza oferta („Oferta”) składa się z oferty publicznej skierowanej do: (i) inwestorów detalicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Oferta Detaliczna”) 
oraz (ii) inwestorów instytucjonalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Polska Oferta Instytucjonalna” łącznie z „Ofertą Detaliczną”, „Polska Oferta Publiczna”) oraz z oferty 
skierowanej do (iii) kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych („KNI”) w Stanach Zjednoczonych zgodnie z Regułą 144A Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych  
z 1933 r. z późniejszymi zmianami („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) oraz (iv) inwestorów instytucjonalnych spoza terytorium Stanów Zjednoczonych (z wyłącze-
niem Rzeczypospolitej Polskiej) w trybie Regulacji S do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych („Oferta Międzynarodowa” łącznie z Polską Ofertą Instytucjonalną „Oferta 
Instytucjonalna”). 
Akcje Podstawowe oferowane są na zasadach określonych w Prospekcie, z zastrzeżeniem możliwości odwołania lub zmiany Oferty oraz pewnych innych warunków.
Angielska wersja językowa Prospektu stanowi prospekt w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu artykułu 3 Dyrektywy nr 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady 
(„Dyrektywa Prospektowa”), który został sporządzony zgodnie z Artykułem 5.2 Holenderskiej Ustawy o Nadzorze Finansowym (‘Wet op het financieel toezicht’). Angielska wersja języ-
kowa Prospektu została złożona do oraz zatwierdzona przez Holenderską Komisję Nadzoru nad Rynkami Finansowymi („AFM”) w dniu 10 października 2007 r., która jest właściwym 
organem nadzoru w rozumieniu przepisów implementujących Dyrektywę Prospektową w Holandii. Emitent będzie uprawniony do przeprowadzenia Oferty w Polsce po otrzymaniu od 
Polskiej Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), będącej właściwym organem nadzoru w Polsce w rozumieniu przepisów implementujących postanowienia Dyrektywy Prospektowej, 
zawiadomienia o otrzymaniu przez KNF od AFM dokumentu notyfikującego, potwierdzającego zatwierdzenie angielskiej wersji językowej Prospektu, co umożliwi przeprowadzenie 
Oferty publicznej w Polsce.
Opis czynników ryzyka, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o dokonaniu inwestycji w Akcje Oferowane, znajduje się w rozdziale „Czynniki ryzyka”.
W okresie poprzedzającym Ofertę akcje Emitenta nie były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Na podstawie angielskiej wersji językowej Prospektu Emitent złoży wniosek  
o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) („Dopuszczenie”) wszystkich akcji Emitenta („Akcje”), które będą autoryzowane 
i wyemitowane w Dacie Rozliczenia (zgodnie z definicją poniżej), w tym Akcji Podstawowych oraz Akcji z tytułu Dodatkowego Przydziału (zgodnie z definicją poniżej), oraz 4.000.000 
Akcji, które zostały autoryzowane i które mogą zostać sukcesywnie emitowane w ramach programu motywującego akcji pracowniczych Spółki. Oczekuje się, że obrót Akcjami 
Podstawowymi na GPW rozpocznie się w dniu lub około 5 listopada 2007 r. („Dzień Pierwszego Notowania”). Przekazanie Akcji Podstawowych na rachunki papierów wartościo-
wych inwestorów planowane jest na dzień lub około 5 listopada 2007 r. („Data Rozliczenia”). Potencjalni inwestorzy detaliczni w Polsce mogą składać zapisy na Akcje Podstawowe  
w okresie, którego rozpoczęcie planowane jest na dzień lub około 18 października 2007 r. a zakończenie na dzień lub około 24 października 2007 r., a wybrani potencjalni inwestorzy 
instytucjonalni (z wyłączeniem „obywateli amerykańskich” w rozumieniu Regulacji S do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych) mogą składać zapisy na Akcje Podstawowe 
w okresie, którego rozpoczęcie planowane jest na dzień lub około 25 października 2007 r., a zakończenie na dzień lub około 26 października 2007 r. Cena Orientacyjna za Akcję Ofe-
rowaną zostanie określona przez Emitenta i Akcjonariusza Sprzedającego za zgodą Globalnego Koordynatora (zgodnie z definicją poniżej) w dniu lub około 16 października 2007 r.,  
w oparciu o: (i) ocenę obecnej i przewidywalnej sytuacji na polskim i międzynarodowych rynkach kapitałowych, oraz (ii) ocenie perspektyw wzrostu, czynników ryzyka i innych informacji 
dotyczących działalności Spółki. Cena za Akcję Oferowaną („Cena Akcji Oferowanych”) zostanie określona wspólnie przez Emitenta i Akcjonariusza Sprzedającego za zgodą Bank Au-
stria Creditanstalt AG („UniCredit Markets & Investment Banking”, „Globalny Koordynator” , „Prowadzący Księgę Popytu” i „Główny Menedżer”) łącznie z ING Securities N.V., Oddział  
w Londynie, „Menedżerowie”, w dniu lub około 24 października 2007 r. („Data Ustalenia Ceny”) i zostanie ogłoszona w formie komunikatu prasowego niezwłocznie po jej ustaleniu oraz 
w taki sam sposób jak niniejszy Prospekt. Cena Akcji Oferowanych zostanie określona według następujących kryteriów i zasad: (i) poziom i wrażliwość cenowa popytu Inwestorów 
Instytucjonalnych zgłoszonego w okresie budowy księgi popytu, (ii) obecna i przewidywana sytuacja na polskich i międzynarodowych rynkach kapitałowych oraz (iii) ocena perspektyw 
wzrostu, czynników ryzyka i innych informacji dotyczących działalności Spółki zawartych w niniejszym Prospekcie. W przypadku, jeżeli Oferta zostanie odwołana lub przesunięta 
przed dokonaniem ostatecznego przydziału Akcji Podstawowych inwestorom w dniu lub około 29 października 2007 r. („Data Przydziału”), wszystkie zapisy złożone na Akcje Podsta-
wowe nie będą brane pod uwagę, a wszelkie wpłaty na Akcje zostaną zwrócone inwestorom bez odsetek oraz jakichkolwiek innych odszkodowań. Przeprowadzanie jakichkolwiek 
transakcji dotyczących Akcji Podstawowych przed dniem rozliczenia i ich dostarczenia inwestorom odbywać się będzie na własną odpowiedzialność podmiotów biorących udział  
w takich transakcjach. 
Ponadto ITR Dori B.V. przyznał Menedżerom opcję podlegającą wykonaniu w okresie 30 dni od Daty Przydziału, uprawniającą do nabycia dodatkowych Akcji w liczbie do 9.000.000 
(„Akcje z tytułu Dodatkowego Przydziału” łącznie z Akcjami Podstawowymi „Akcje Oferowane”), stanowiących maksymalnie 15% Akcji Podstawowych oferowanych w ramach Oferty, 
wyłącznie w celu pokrycia dodatkowego przydziału, jeżeli taki nastąpi, dokonanego w związku z Ofertą oraz krótkich pozycji wynikających z transakcji stabilizacyjnych. Stabilizacja, 
o której mowa powyżej, będzie przeprowadzana zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.
Akcje nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane w rozumieniu Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i są oferowane i sprzedawane w Stanach Zjednoczo-
nych wyłącznie na rzecz KNI zgodnie z regułą 144A do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych oraz poza obszarem Stanów Zjednoczonych zgodnie z Regula-
cją S do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Potencjalnych inwestorów niniejszym informuje się, że dowolny podmiot zbywający akcje może opierać się 
na zwolnieniu z postanowień artykułu 5 Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych zgodnie z Regułą 144A.

Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona w PLN w dniu 24 października 2007 r.
Globalny Koordynator, Główny Menedżer i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu

Współmenedżer Oferty

Niniejszy Prospekt został zatwierdzony 10 października 2007 r.
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