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18:06 02Jul10 -Ronson w I półroczu 2010 sprzedał 158 mieszkań netto 
    WARSZAWA, 2 lipca (Reuters) - W pierwszym półroczu 2010 roku uwzględniająca  
rezygnacje klientów sprzedaŜ mieszkań dewelopera Ronson Europe NV wzrosła o 34 
procent w  ujęciu rok do roku do 158 mieszkań, podał Ronson w piątek. W samym czerwcu 
spółka  sprzedała 28 mieszkań.  
   "Znaczący wzrost wyników sprzedaŜy (...) świadczy o następującej poprawie sytuacji na  
rynku mieszkań. W naszym przypadku dodatkowo naleŜy zwrócić uwagę na to, Ŝe na 
początku  2010 roku mieliśmy w ofercie około 270 lokali podczas gdy rok wcześniej było to 
prawie  530 mieszkań" - powiedział dyrektor finansowy Ronsona, Tomasz Łapiński.  
   "Oczekujemy, Ŝe wprowadzenie w lecie do oferty kolejnych projektów jeszcze bardziej  
poprawi wyniki sprzedaŜy w drugim półroczu, natomiast oddanie do uŜytku ursynowskich  
projektów Nautica i Gemini przełoŜy się na bardzo dobre wyniki finansowe spółki w trzecim  
kwartale 2010 roku" - dodał.  
   W styczniowym wywiadzie dla Reutera Łapiński powiedział, Ŝe rok 2010 pod względem  
sprzedaŜy powinien być co najmniej tak dobry jak rok 2009, kiedy Ronson sprzedał 263  
mieszkania.   
   (Autor: Maciej Onoszko; Redagował: Paweł Bernat)   
   ((maciej.onoszko@thomsonreuters.com; +48 22 6539720; Reuters Messaging:  
maciej.onoszko.reuters.com@thomsonreuters.net))  
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Ronson sold 158 apartments in 1H 2010 (73 in 2Q and 28 in June alone). “Significant 
growth of sales in 1H 2010 is evidence of improvement in the current situation on the 
residential market,” said Ronson CFO Tomasz Łapiński. “Our result is especially 
satisfying because at the beginning of the year we had about 270 apartments 
available, and the year before it was almost 530. We expect that introduction of new 
projects will improve sales results in 2H 2010, and completion of the Gemini and 
Nautica projects will bring good financial results for 3Q 2010.” 
 
 


