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Ronson utrzymuje wysokie tempo sprzedaży po I kwartale 2016 r.
W I kwartale 2016 r. Ronson sprzedał netto 206 lokali, co oznacza wzrost o
blisko 11% w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, kiedy
nabywców znalazło 186 lokali. Dotychczasowe wyniki są tym samym zgodne z
rocznym planem Spółki, który zakłada sprzedaż na poziomie co najmniej 900
lokali.
W styczniu 2016 r. Ronson sprzedał 46, w lutym 82, a w marcu 78 lokali, co łącznie
daje 206 sprzedanych mieszkań w I kwartale 2016 r. względem 186 w tym samym
okresie przed rokiem. W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku najwięcej
nabywców znalazły mieszkania w warszawskich projektach Espresso – 59 sztuk
i City Link – 33 sztuki. Na wysokie wyniki sprzedaży wpłynęła również duża
popularność poznańskiej inwestycji Kamienica Jeżyce, w której w pierwszym
kwartale nabywców znalazło 36 lokali. W pierwszych trzech miesiącach roku Ronson
rozpoczął budowę czwartego etapu Espresso w Warszawie i trzeciego etapu
poznańskiej inwestycji Młody Grunwald, której sprzedaż ruszyła w marcu bieżącego
roku.
– Z powodzeniem zwiększamy skalę naszej działalności i realizujemy założenia
planu na 2016 rok, czego dowodem jest sukcesywny wzrost wyników sprzedaży.
Naszym celem w perspektywie całego roku jest przekroczenie poziomu 900
sprzedanych lokali. Chcemy to osiągnąć dzięki zróżnicowanej ofercie oraz planom jej
rozszerzania w ciągu roku o kolejne projekty. Już w ciągu najbliższych tygodni
wprowadzimy do sprzedaży czwarty etap warszawskiej inwestycji Espresso. – mówi
Andrzej Gutowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development. –
Liczymy również, że na wyniki sprzedażowe w kolejnych miesiącach wpłynie
planowane wprowadzenie do oferty dwóch nowych projektów w połowie tego roku, tj.
Novej Królikarni na Mokotowie i inwestycji przy ul. Marywilskiej na Żeraniu – dodaje
Andrzej Gutowski.
W I kwartale 2016 r. Ronson przekazał klucze do 105 lokali. Zdecydowaną większość
stanowiły lokale przekazane w drugim etapie niskomarżowego projektu Młody
Grunwald w Poznaniu (65 sztuk), którego budowa zakończyła się w listopadzie
ubiegłego roku. Mała liczba i niska wartość przekazanych mieszkań będzie miała
bezpośredni wpływ na przychody rozpoznane w pierwszym kwartale, przy czym
wyniki w perspektywie całego roku zapowiadają się dla Ronsona znakomicie. Spółka
w 2016 r. planuje bowiem przekazanie kluczy do ponad 1000 mieszkań, co powinno
przełożyć się na znacznie lepsze wyniki finansowe niż w ubiegłym roku, kiedy to
Ronson przekazał klucze do blisko 700 lokali. Bazą do tego będzie zakończenie
budowy siedmiu inwestycji obejmujących 1054 lokale.
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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.
To co wyróżnia Ronson Development na tle innych deweloperów to dbałość o detale
wykończeniowe swoich inwestycji, tak aby spełniać oczekiwania najbardziej
wymagających klientów. Ronson tworzy przestrzenie, w których dobrze i wygodnie
się mieszka. Potwierdzeniem tej strategii są projektowane na osiedlach różnorakie
udogodnienia, które mogą mieć postać klubów malucha, sal fitness tylko dla
mieszkańców czy starannie zaprojektowanych i stylizowanych ogrodów.
Obecnie, w ofercie firmy znajdują się mieszkania dopasowane do potrzeb różnych
grup klientów – są w niej zarówno apartamenty jak i lokale z segmentu popularnego.
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.

