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Ronson liczy, że sprzeda w '13 ok. 550 lokali; w ’14 sprzedaż będzie większa (wywiad) 
Ronson oczekuje, że sprzedaż w IV kw. będzie lepsza niż w III kw. i w całym roku spółka 

znajdzie nabywców na ok. 550 mieszkań. W 2014 r. sprzedaż ma być wyższa. Deweloper 

może jeszcze w tym roku dokupić grunty w Warszawie. Na zakupy chce wydać 15-30 mln 

zł.  

"Sprzedaż w III kwartale była nieco słabsza niż w poprzednich okresach, ale sam wrzesień wyglądał 
już dobrze. Z kolei w październiku sprzedaż była wyższa niż we wrześniu, sierpniu, czy lipcu. 
Znaleźliśmy nabywców na 46 mieszkań. Zakładamy, że IV kwartał będzie sprzedażowo lepszy od III 
kwartału" - powiedział w rozmowie z PAP Tomasz Łapiński, dyrektor finansowy Ronson Development.  

W III kwartale deweloper sprzedał 123 mieszkania, a w ciągu dziewięciu miesięcy znalazł nabywców 
na 418 lokali.  

"Wcześniej zakładaliśmy, że w całym roku sprzedamy ok. 500 mieszkań, ale obecnie wydaje się, że 
możemy osiągnąć nawet pułap ok. 550 lokali" - dodał Łapiński.  

Na koniec III kwartału w ofercie Ronsona znajdowało się blisko 900 lokali. Do końca roku spółka 
wprowadzi do niej jeszcze co najmniej dwa projekty: Tamka w Warszawie na 65 lokali oraz 
Panoramika w Szczecinie na 107 mieszkań.  

"Niewykluczone, że w IV kwartale ruszy jeszcze sprzedaż w warszawskim projekcie Moko, gdzie w I 
etapie powstanie 190 lokali, jednak będzie to zależało od uzyskania pozwolenia na budowę. Dlatego 
projekt ten może równie dobrze zostać uruchomiony na początku 2014 r." - podał dyrektor finansowy 
spółki.  

Ronson zakłada, że w przyszłym roku uda mu się zwiększyć sprzedaż.  

"W 2014 rok wejdziemy z ofertą na poziomie ok. 900 lokali. Myślę, że racjonalnym założeniem jest, iż 
przy takiej ofercie w przyszłym roku zwiększymy sprzedaż" - powiedział Łapiński.  

Przedstawiciele dewelopera informowali wcześniej, że sprzedaż w 2014 r. może sięgnąć 650-700 
mieszkań.  

Spółka szacuje, że w przyszłym roku może rozpocząć realizację projektów na mniejszą lub podobną 
liczbę mieszkań jak w 2013 r.  

"W ciągu dziewięciu miesięcy 2013 r. rozpoczęliśmy inwestycje obejmujące 623 lokale. Do tego dojdą 
projekty Tamka i Panoramika, co oznacza, że w całym roku ruszymy z budową co najmniej 800 
mieszkań. Ta liczba może być jeszcze większa jeśli rozpoczniemy realizację Moko" - skomentował 
dyrektor finansowy.  

"Jeżeli uda nam się uruchomić sprzedaż w projekcie Moko jeszcze w grudniu i tym samym wprowadzić 
w całym 2013 r. 1.000 lokali do naszej oferty to w przyszłym roku liczba mieszkań, których budowę 
uruchomimy będzie na pewno mniejsza. Przesunięcie Moko na 2014 r. spowodowałoby, że 2014 r. 
byłby pod tym względem podobny do 2013 r." - dodał.  



 

Łapiński poinformował, że w 2014 r. deweloper wystartuje m.in. z IV etapem Sakury, a także z 
nowymi projektami - w Warszawie przy ul. Skierniewickiej i przy ul. Jaśminowej, w Poznaniu przy ul. 
Kościelnej oraz we Wrocławiu przy ul. Jutrzenki.  

Deweloper myśli także o zakupie gruntów pod nowe inwestycje.  

"Przyglądamy się 1-2 lokalizacjom w Warszawie. Możliwe, że jakąś transakcję uda nam się zrealizować 
jeszcze w tym roku. Na ten cel możemy wydać 15-30 mln zł. Standardowo interesują nas grunty pod 
projekty na 200-400 lokali ze średniego segmentu cenowego" - powiedział Łapiński.  

Dyrektor finansowy spółki poinformował, że Ronson nie ma na razie w planach kolejnej emisji 
obligacji. Deweloper w czerwcu tego roku wyemitował obligacje o łącznej wartości ponad 107 mln zł, 
a w lipcu wyemitował kolejną transzę na 9,2 mln zł. Spółka nie myśli także obecnie o emisji akcji.  

 


