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Ronson z sukcesem zakończył pierwszą publiczną emisją obligacji
Ronson Europe wyemitował w ramach oferty publicznej obligacje serii P o wartości
nominalnej 10 mln zł. Obligacje zostały przydzielone 74 inwestorom, a zapisy zostały
zredukowane średnio o 10,89%.
– Dzięki zakończonej sukcesem ofercie publicznej oraz wcześniej przeprowadzonym
emisjom prywatnym zaspokoiliśmy nasz apetyt na ten rok na pozyskanie finansowania w
drodze emisji obligacji. Dobre przyjęcie naszych papierów przez inwestorów detalicznych,
którzy docenili naszą strategię i silną pozycję finansową, umożliwia nam rozważenie
ponownego pozyskania finansowania w ramach oferty publicznej skierowanej do inwestorów
detalicznych w przyszłości – powiedział Tomasz Łapiński, dyrektor finansowy Ronsona.
Zakończona emisja obejmuje 10 000 obligacji serii P o wartości nominalnej 1 000 zł każda.
Obligacje są 4-letnie i niezabezpieczone, ze stałym oprocentowaniem równym 5,25% w skali
roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące. Termin wykupu obligacji serii P
przypada w sierpniu 2020 r. Podobnie jak przy większości dotychczasowych emisji obligacji
Ronsona, Spółka planuje wprowadzić obligacje serii P do alternatywnego systemu obrotu na
Catalyst.
Funkcję oferującego w pierwszej publicznej emisji obligacji Ronsona pełnił dom maklerski
Michael / Ström.
Uwzględniając emisję obligacji serii P, Ronson wyemitował dotychczas obligacje o łącznej
wartości 348,8 mln zł, z czego obligacje o łącznej wartości nominalnej 120,3 mln zł zostały
już wykupione. Pozostałe serie zapadają w latach 2017-2020.
Zapraszamy do śledzenia naszego konta na Twitterze: twitter.com/Ronson_NV
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Krzysztof Woch
NBS Communications
22 826 74 18 / 516 173 691
kwoch@nbs.com.pl
Ronson Europe:
Ronson jest doświadczonym, dynamicznie rozwijającym się deweloperem prowadzącym inwestycje
mieszkaniowe w największych polskich miastach, głównie w Warszawie, a także w Poznaniu,
Wrocławiu i Szczecinie. Od początku swojej działalności w 2000 r. Ronson zdobył zaufanie tysięcy
klientów, co daje mu pozycję jednej z wiodących w Polsce firm deweloperskich. Od 2007 r. Spółka jest
notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Ronson jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Dowodem zaufania klientów do firmy
są liczne nagrody i certyfikaty, w tym nagroda w kategorii usługi deweloperskie w konkursie Orły
Polskiego Budownictwa 2014 oraz godło Deweloper Roku 2013 przyznane przez Centralne Biuro
Certyfikacji Krajowej.

Ronson jest również laureatem wielu prestiżowych nagród przyznawanych przez grono analityków i
inwestorów giełdowych. W 2013 r. firma zajęła I miejsce w rankingu Giełdowa Spółka Roku w kategorii
„Relacje inwestorskie” organizowanym przez dziennik Puls Biznesu.
Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu
jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiekolwiek jurysdykcji i nie jest materiałem promocyjnym
jakiejkolwiek oferty papierów wartościowych.

