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Ronson: kolejny kwartał z rekordową sprzedażą
W III kwartale 2015 r. Ronson Development sprzedał 248 lokali netto (z
uwzględnieniem rezygnacji), bijąc tym samym dotychczasowy rekordowy
wynik osiągnięty w II kwartale 2015 r., kiedy nabywców znalazły 224
mieszkania. Łącznie, w ciągu trzech kwartałów br. deweloper sprzedał 658
lokali.
– Wyniki sprzedażowe na koniec września pokazują, że cały 2015 r. będzie
rekordowy dla Ronsona i cel sprzedaży co najmniej 800 lokali w całym roku zostanie
przekroczony. W ostatnim kwartale naszą ofertę rozszerzymy jeszcze o dwie
inwestycje. We Wrocławiu uruchomimy projekt w nowej lokalizacji, a w Warszawie do
sprzedaży trafi drugi etap cieszącego się bardzo dużym zainteresowaniem City Link
na Woli – mówi Andrzej Gutowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson
Development.
W III kwartale br. największą popularnością klientów cieszył się projekt Kamienica
Jeżyce w Poznaniu (sprzedaż 41 lokali w I i II etapie), Moko w Warszawie (łącznie 40
mieszkań w I i II etapie) oraz Espresso (34 lokale w II i III etapie). Wysoką sprzedaż
zanotowano także w warszawskich projektach: Sakura (31 lokali) i City Link (28).
Bardzo dobry wynik Ronson osiągnął również we Wrocławiu, gdzie w II etapie
Impressio sprzedano 26 lokali.
W III kwartale 2015 r. Ronson przekazał klucze do 182 lokali wobec 96 mieszkań
przekazanych w analogicznym okresie 2014 r. W tym roku Ronson przekazał już
więc łącznie 451 mieszkań. Liczba i wartość przekazanych mieszkań ma
bezpośredni wpływ na przychody dewelopera rozpoznane w danym okresie.
- W ostatnim kwartale roku planujemy przekazać kolejnych minimum 250 lokali, żeby
przekroczyć poziom 700, co jest naszym celem na ten rok. W IV kwartale
spodziewamy się też znaczącej poprawy naszych wyników finansowych, głównie
dzięki inwestycji Tamka 29 zakończonej w ostatnich dniach września oraz Verdis IV,
który do użytku zostanie oddany jeszcze w pierwszej połowie października. Do końca
roku planujemy zakończenie jeszcze II etapu Młodego Grunwaldu w Poznaniu –
mówi Tomasz Łapiński, dyrektor finansowy Ronson Development.
Zapraszamy do śledzenia naszego konta na Twitterze: twitter.com/Ronson_NV
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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.

