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Ronson: Rekordowy rok 2015 i ambitne plany na 2016


Ronson Development zakończył 2015 r. z najlepszym w historii wynikiem
sprzedaży na poziomie 906 lokali, czyli o 27% więcej niż w 2014 r., kiedy
nabywców znalazło 711 lokali. W samym IV kwartale Ronson sprzedał 248
mieszkań wobec 146 w analogicznym okresie rok wcześniej.



W 2016 r. Ronson planuje utrzymać wysokie tempo sprzedaży, dzięki
wprowadzeniu do oferty nawet 10 nowych inwestycji obejmujących
łącznie blisko 1200 lokali.

– Rok 2015 był dla nas pod wieloma względami rekordowy. Przede wszystkim nadal
z sukcesem zwiększaliśmy skalę naszej działalności, czego dowodem jest ponad 900
sprzedanych lokali. To najlepszy wynik w historii firmy – mówi Tomasz Łapiński,
dyrektor finansowy Ronson Development. - W 2016 r. chcemy uzyskać podobny
wynik jak w ubiegłym roku, a naszym celem będzie przekroczenie poziomu 850
sprzedanych lokali. Chcemy go osiągnąć dzięki zróżnicowanej ofercie oraz planom
jej rozszerzania w ciągu roku o kolejne projekty. Wiele będzie jednak zależeć od
tempa uzyskiwania pozwoleń na budowę, co szczególnie dotyczy naszych nowych
inwestycji w Warszawie – przy ul. Jaśminowej na Mokotowie i ul. Marywilskiej na
Żeraniu – dodaje Tomasz Łapiński.
Wysoki popyt na mieszkania Ronsona wymagał systematycznego uzupełniania oferty
o nowe projekty. W ubiegłym roku Spółka wprowadziła do sprzedaży sześć inwestycji
liczących łącznie 925 lokali, w tym m.in. zupełnie nowy projekt, czyli City Link na
warszawskiej Woli.
W 2015 r. Ronson zakończył realizację sześciu projektów z 821 lokalami. Taka baza
pozwoliła na przekazanie klientom 694 mieszkań. To rekordowy wynik w historii
Ronsona, który jednocześnie powinien przełożyć się na poprawę wyników
finansowych. Szczególnie udany był ostatni kwartał roku, gdy Spółka przekazała 243
lokale, głównie w zyskownych inwestycjach jak Tamka, Verdis i Sakura.
Rok 2016 zapowiada się jeszcze lepiej pod względem liczby przekazań i tym samym
wyników finansowych. Ronson planuje bowiem zakończyć budowę siedmiu inwestycji
liczących łącznie ponad 1000 lokali. Na koniec 2015 roku ponad 650 z tych lokali
było już sprzedanych.
Ambitne plany na rok 2016
Ronson przygotowuje obecnie 10 inwestycji obejmujących łącznie blisko 1200 lokali,
które mogą zostać uruchomione w tym roku. W połowie 2016 r. do sprzedaży może
trafić pierwszy etap największej w historii Ronsona inwestycji przy ul. Marywilskiej na

Żeraniu, gdzie docelowo ma powstać ok. 1500 mieszkań. Będzie to pierwszy projekt
Spółki o takiej skali i jednocześnie pierwszy na prawym brzegu Wisły. Równie
interesująco zapowiada się Nova Królikarnia przy ul. Jaśminowej, w zielonej część
Mokotowa niedaleko Królikarni. Pozostałe projekty planowane na ten rok w
Warszawie to kolejne etapy już dobrze znanych inwestycji: Espresso i Naturalis.
W 2016 r. Ronson zamierza intensywnie rozwijać się na rynku wrocławskim, gdzie na
wysoką sprzedaż Spółka liczy w nowych projektach: Vitalia przy ul. Jutrzenki oraz
Marina Miasto nad Odrą przy ul. Na Grobli.
Ronson planuje również realizację kolejnych etapów już prowadzonych inwestycji w
innych miastach: Młodego Grunwaldu i Chilli City w Poznaniu oraz Panoramiki w
Szczecinie.
Ostateczne decyzje o rozpoczęciu poszczególnych projektów będą jednak
uzależnione m.in. od tempa uzyskiwania pozwoleń administracyjnych oraz bieżącej
sytuacji rynkowej.
Zapraszamy do śledzenia naszego konta na Twitterze: twitter.com/Ronson_NV
**
Ronson Development
Ronson Development 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 tworzy przestrzenie, w których dobrze i wygodnie się mieszka. Każde osiedle jest także
wzbogacane szerokim pakietem benefitów oferowanych mieszkańcom, dzięki którym przyjemniej się
mieszka i spędza wolny czas. Są wśród nich place zabaw, stacje rowerowe czy Kluby Malucha.
Ronson Development 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.
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