Komunikat prasowy
Warszawa, 9 listopada 2016 r.

Ponad 10 mln zł zysku netto Ronson Development
w III kwartale 2016 r.
W III kwartale 2016 r. Grupa Ronson wypracowała 10,3 mln zł zysku netto, podczas gdy
w analogicznym okresie ubiegłego roku zanotowała 0,5 mln zł straty netto. Przychody
ze sprzedaży przekroczyły 91 mln zł, co oznacza niemal 34-proc. wzrost rok do roku.
Narastająco za pierwsze trzy kwartały tego roku zysk netto wyniósł ponad 11 mln zł i
był ponad 6-krotnie wyższy niż po 9 miesiącach 2015 r., a przychody ze sprzedaży
przekroczyły 202 mln zł (+25% r/r).
Ronson opublikował dziś wybrane niezaudytowane wstępne wyniki finansowe za trzeci
kwartał i narastająco za dziewięć miesięcy br. Pełny raport kwartalny zostanie opublikowany
15 listopada br.
Zgodna z oczekiwaniami, skokowa poprawa wyników finansowych to efekt przekazania
klientom znacznie większej liczby mieszkań niż przed rokiem. W III kwartale br. Ronson
Development wydał klientom klucze do 234 lokali. To o 29% więcej niż w analogicznym
okresie 2015 r. Ponadto, znaczący udział w przekazanych mieszkaniach miały lokale w
projektach charakteryzujących się wysoką rentownością.
– Na wyniki w III kwartale br. pracowały przede wszystkim dwie warszawskie inwestycje
ukończone w II kwartale, czyli bardzo rentowny projekt Moko (102 przekazane lokale w I
etapie) oraz Espresso (42 lokale w II etapie). Ponadto rozpoczęliśmy przekazywanie kluczy
w II etapie osiedla Panoramika w Szczecinie (67 lokali) oraz w I etapie Kamienicy Jeżyce w
Poznaniu (8 lokali) – wskazał Tomasz Łapiński, dyrektor finansowy Ronson
Development.
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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.

