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Ronson kupi grunty w Warszawie za 83 mln zł, wybuduje osiedle na 
ok. 700 mieszkań 
 
 

13.06. Warszawa (PAP) - Ronson zawarł umowy przedwstępne zakupu dwóch działek na warszawskim Mokotowie o 
łącznej powierzchni 118,4 tys. m kw. W ramach nowego projektu powstanie tam ponad 700 lokali. Wartość transakcji 
wynosi 83 mln zł - podała spółka w komunikacie.  

"W przypadku tej transakcji bardzo korzystnym rozwiązaniem jest dla nas rozłożenie płatności na dwie raty. Obecnie 
płacimy jedynie 25 proc. ceny nieruchomości, a pozostałą część dopiero w I połowie 2014. Już teraz możemy jednak 
rozpocząć przygotowania do realizacji tego projektu, dzięki czemu równolegle z dokonaniem ostatniej płatności 
będziemy mogli uruchomić budowę oraz sprzedaż mieszkań" - poinformował, cytowany w komunikacie, Tomasz 
Łapiński, dyrektor finansowy Ronson Development.  

Kupowane przez spółkę grunty znajdują się przy ul. Jaśminowej na stołecznym Mokotowie. Sprzedającymi są osoby 
fizyczne. Wstępne szacunki spółki wskazują, że wybudowane w ramach osiedla lokale będą miały ponad 50 tys. m kw. 
PUM. (PAP) 

http://stooq.pl/n/?f=615838&c=1&p=4+18+22 

http://gielda.wp.pl/kat,7511,title,Ronson-kupi-grunty-w-Warszawie-za-83-mln-zl-wybuduje-osiedle-na-ok-700-
mieszkan,wid,14570241,wiadomosc.html?ticaid=1ea09 

http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/deweloper;z;gpw;kupi;grunty;w;warszawie;za;83;mln;zl,222,0
,1104350.html 

http://pulsinwestora.pb.pl/2621081,37365,ronson-kupuje-grunty-w-warszawie 
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Ronson has signed preliminary purchase agreements for two plots in the Mokotów district. The company 
plans to build there over 700 apartments on 118,000 sqm large plots, what will make it one of the largest 
projects developed by the company. Transaction value was set on PLN 83m of which 25% will be paid now 
and the rest in H1 2014. During that time the company will prepare the project so it can be commenced just 
after the last payment. Some wires report that due to its scale the project will be like a new town in the 
middle of Mokotów. 
 
 



 
  
 


