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Zadłużenie netto / Kapitały własne

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI

LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII

Ronson Europe jest doświadczonym, dynamicznie rozwijającym się deweloperem prowadzącym inwestycje

mieszkaniowe w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie. Od początku działalności w 2000 r. Ronson oddał

do użytkowania ponad 40 projektów (w ponad 20 lokalizacjach) liczących blisko 4000 mieszkań, zdobywając

zaufanie tysięcy klientów, co daje mu pozycję jednej z wiodących firm deweloperskich w Polsce. Od 2007 r. akcje

Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a jej obligacje od 2011 r.

Ronson oferuje mieszkania dopasowane do potrzeb

różnych grup klientów – w jego ofercie są zarówno lokale

z segmentu popularnego, o podwyższonym standardzie,

jak i apartamenty. W ostatnich latach Ronson notuje

systematyczny, dynamiczny wzrost liczby sprzedawanych

mieszkań. Rok 2015 zakończył z najlepszym w historii

wynikiem sprzedaży na poziomie 906 mieszkań, tj. o 27%

większym niż w 2014 r.

Celem Ronsona na 2016 r. jest ponownie sprzedaż

ponad 900 lokali. Spółka systematycznie wprowadza do

oferty nowe inwestycje, aby utrzymać ofertę na poziomie

ok. 800-1000 mieszkań, co gwarantuje klientom szeroki

wybór, a Spółce dobre wyniki sprzedaży.

Mieszkania oferowane przez Ronsona cieszą się dużą

popularnością na rynku, czego potwierdzeniem jest

wyprzedanie niemal całości inwestycji jeszcze na etapie

budowy. Udział mieszkań gotowych w ofercie Spółki

w ostatnich latach wynosił zaledwie ok. 10%.

Ponadto bank ziemi Ronsona, według stanu na koniec

II kwartału 2016 r., obejmował działki w Warszawie,

Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie, na których Spółka

może wybudować kolejne ok. 4800 lokali (z czego ok.

60% w Warszawie).

(mln zł) 2011 2012 2013 2014 2015

Przychody 96,7 198,8 207,0 153,2 281,4

Marża brutto 

na sprzedaży
23,5% 25,4% 20,5% 7,8% 18,2%

Wynik netto 6,7 31,7 18,0 -15,2 19,0
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Rosnąca sprzedaż mieszkań

Wyniki finansowe

Wyniki finansowe Ronson Europe są pochodną wartości

(i liczby) lokali przekazywanych klientom, a więc zależą

od harmonogramu oddawania poszczególnych inwestycji

do użytkowania. W 2015 r. Spółka przekazała klientom

696 lokali, co było wynikiem rekordowym. Jeszcze lepsze

perspektywy stoją przed Ronsonem w 2016 r. Spółka

zakłada, że może wydać klientom klucze nawet do ponad

1000 lokali, co przełoży się na dalszą, znaczącą poprawę

wyników finansowych w bieżącym roku.

Niskie zadłużenie

Sytuacja finansowa Spółki charakteryzuje się –

szczególnie w ostatnich kwartałach – wysokimi

przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej, co

przekłada się na stabilny i niski wskaźnik zadłużenia netto

do kapitałów własnych w ostatnich latach.

Źródło: skonsolidowane sprawozdania finansowe Ronson Europe N.V.

Zadłużenie netto: suma wartości zobowiązań finansowych 

pomniejszona o wartość środków pieniężnych

Informacje o Spółce – lipiec 2016 r.

http://www.ronson.pl/
http://www.ronson.pl/
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Pozostali

Od 2011 r. Ronson Europe jest aktywnym emitentem na

rynku obligacji korporacyjnych. Dotychczasowe emisje

obligacji kierowane były do inwestorów instytucjonalnych

bądź indywidualnych w formie emisji prywatnych, a

większość z nich została wprowadzona do obrotu na

Catalyst. W 2016 r. Ronson zdecydował się na

przeprowadzenie pierwszej publicznej emisji obligacji,

umożliwiając ich nabycie nieograniczonej liczbie

inwestorów indywidualnych.

Spółka dotychczas wyemitowała obligacje o łącznej

wartości 309 mln zł, z czego obligacje o łącznej wartości

nominalnej 103 mln zł zostały już wykupione (stan na

koniec II kwartału 2016 r.). Pozostałe serie zapadają w

latach 2016-2020.

Poniższy wykres przedstawia terminy wykupu obligacji

Ronsona (dane w mln zł):

Obligacje jako jedno z źródeł finansowania rozwoju 

działalności

Doświadczony Zarząd

Ronson Europe na co dzień kierowany jest przez

menedżerów z wieloletnim doświadczeniem w branży

nieruchomości, którzy od lat związani są ze Spółką.

Shraga Weisman

Prezes Zarządu

Niniejszy materiał jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust. 2 i nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”). Oferta

publiczna obligacji spółki Ronson Europe N.V. („Spółka”) zostanie przeprowadzona na podstawie memorandum informacyjnego, sporządzonego

zgodnie z art. 41 Ustawy o ofercie („Oferta”), które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce

i oferowanych papierach wartościowych Spółki. Decyzja o udziale w Ofercie powinna zostać podjęta wyłącznie na podstawie informacji zawartych

w memorandum informacyjnym. Memorandum informacyjne zostało udostępnione na stronie internetowej Michael / Ström Domu Maklerskiego

Sp. z o.o. (https://michaelstrom.pl).

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia

od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani

żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tego materiału w niektórych państwach może być zabronione, w szczególności niedozwolona jest dystrybucja niniejszego

materiału na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do

złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Australii.

Akcjonariat Ronson Europe
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Tomasz Łapiński

Dyrektor Finansowy

Andrzej Gutowski

Dyrektor Sprzedaży 

i Marketingu

Od 2007 r. na GPW

Ronson Europe N.V. to firma zarejestrowana w Holandii,

ale całość działalności skupia się na rynku polskim. Akcje

Spółki od 2007 r. notowane są na Giełdzie Papierów

Wartościowych w Warszawie.

Blisko 80% akcji jest pośrednio kontrolowane przez

Amos Luzon Group (poprzednio U. Dori Group), jedną z

największych spółek budowalnych w Izraelu, oraz Global

City Holdings (dawniej Cinema City International), firmę

łączącą działalność w branży rozrywki oraz

nieruchomości w Europie oraz w Izraelu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy

na www.ronson.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

kwoch@nbs.com.pl

+48 516 173 691

http://www.ronson.pl/
http://www.ronson.pl/

