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Ronson powiększa swój bank ziemi w Poznaniu
Ronson zawarł przedwstępną, warunkową umowę zakupu działki przy ul.
Świerzawskiej w poznańskiej dzielnicy Grunwald, gdzie planuje wybudować osiedle na
blisko 300 mieszkań. Transakcja opiewa na kwotę 9,5 mln zł. Pierwszy etap projektu
może ruszyć już w przyszłym roku.
– W ubiegłym roku zanotowaliśmy rekordowe wyniki sprzedaży, do czego w dużej mierze
przyczyniły się dobrze przyjęte przez mieszkańców projekty w Poznaniu, takie jak osiedle
Młody Grunwald czy Kamienica Jeżyce. Zakup nowej działki w dzielnicy Grunwald jest
kolejnym potwierdzeniem, że w naszych działaniach zamierzamy konsekwentnie stawiać na
Poznań – mówi Andrzej Gutowski, Dyrektor Marketingu i Sprzedaży – Parametry
transakcji pozwalają nam przypuszczać, że inwestycja przy ul. Świerzawskiej osiągnie
poziom rentowności zbliżony do oczekiwanej rentowności projektów nabywanych przez nas
ostatnio w Warszawie – dodaje Tomasz Łapiński, Dyrektor Finansowy Ronson
Development.
Ronson Development zrealizował w Poznaniu już sześć inwestycji z blisko 600 lokalami.
Tylko w tym roku do poznańskiej oferty trafiło łącznie ponad 150 mieszkań w ramach
kolejnych etapów inwestycji Chilli City w podpoznańskich Tulcach oraz osiedla Młody
Grunwald w pobliżu Lasku Marcelińskiego. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się
sztandarowy projekt Ronsona w Poznaniu, czyli Kamienica Jeżyce. Osiedle to otrzymało
drugą nagrodę w głosowaniu na najlepszą inwestycję w Poznaniu. W ofercie wciąż dostępne
są mieszkania trzy i czteropokojowe o powierzchni od 59 do 113 m2.
W 2016 r. na zakup działek w Warszawie (przy ul. Marywilskiej oraz przy ul. Jaśminowej)
Ronson przeznaczył już łącznie około 50 mln zł. Poprzez transakcję zakupu działki przy ul.
Świerzawskiej w Poznaniu bank ziemi Ronsona osiągnie poziom blisko 5000 lokali, z czego
ponad 500 przypada na rynek poznański.
Zapraszamy do śledzenia naszego konta na Twitterze: twitter.com/Ronson_NV
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
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Krzysztof Woch
NBS Communications
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kwoch@nbs.com.pl

***
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.

