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Ronson chce więcej budować 
POLSKA Firma Ronson Development planuje w 2014 roku r ozpocz ąć cztery zupełnie nowe projekty 
mieszkaniowe. Trzy z nich maj ą powsta ć w Warszawie.  

Już za miesiąc może rozpocząć się budowa osiedla Moko I. Przy ul. Magazynowej powstanie 190 lokali. 
Deweloper jest w trakcie negocjacji z generalnym wykonawcą inwestycji i oczekuje na pozwolenie na budowę. 
Projekt architektoniczny osiedla przygotowała pracownia JEMS Architekci. W połowie roku ruszyć ma również 
projekt Skierniewicka I. Na osiedlu zaprojektowanym przez Archiplan będą 133 mieszkania. Ronson jest w trakcie 
finalizacji transakcji zakupu terenów przy ul. Jaśminowej na Mokotowie. Do końca czerwca za działki o łącznej 
powierzchni 118,4 tys. mkw. musi wypłacić ich właścicielom ostatnią transzę w wysokości 60 mln zł. Docelowo na 
osiedlu znajdzie się ponad 700 mieszkań. – W lipcu tego roku rozpoczniemy budowę pierwszego etapu osiedla 
Jaśminowa, w którym znajdzie się 100 mieszkań. Rozpoczniemy od realizacji zabudowy wielorodzinnej i wilii 
miejskich – powiedział Andrzej Gutowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development. Docelowo na 
osiedlu, zaprojektowanym przez Kuryłowicz & Associates, powstaną również domy jednorodzinne. Natomiast w 
Poznaniu jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa osiedla Copernicus I z 149 lokalami. Spółka planuje w tym 
roku kupić kolejną działkę na warszawskim Ursynowie. Ma powstać tam około 300 nowych mieszkań. Ponadto 
przygotowywane do uruchomienia są kolejne etapy już realizowanych inwestycji. W Warszawie są to: Sakura IV 
(114 lokali), Verdis IV (78 lokali) oraz Espresso III (166 lokali), natomiast w innych miastach: Młody Grunwald II 
(137 lokali) i Chilli City IV (38 lokali) w Poznaniu oraz Panoramika II (105 lokali) w Szczecinie. 

W 2013 roku spółka odnotowała wzrost przychodów o 4,2 proc. do 207,0 mln zł ze 198,8 mln zł przed rokiem. 
Zysk netto wyniósł 19 mln zł wobec 31,7 mln zł rok wcześniej. Marża brutto wypracowana w 2013 roku wyniosła 
20,6 mln zł, a zysk brutto na sprzedaży wyniósł 42,5 mln zł, podczas gdy przed rokiem spółka wypracowała 50,4 
mln zł. W całym 2013 roku spółka sprzedała 572 lokali o łącznej wartości 222 mln zł w porównaniu do 380 
sprzedanych mieszkań o wartości 153 mln zł w 2012 r. – W ciągu 1-1,5 roku chcielibyśmy zmaksymalizować ilość 
projektów i prowadzić jednocześnie 15 inwestycji - powiedział Tomasz Łapiński, dyrektor finansowy Ronson 
Development. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Date:   07/03/2014 
Media: eurobuildcee.pl 
Title: Ronson wants to build more 
Journalist:              Zuzanna Wiak  

Ronson wants to build more 

In 2014 the Polish company Ronson Development plans  to launch four completely new 
residential projects. The three of them are to be p laced in Warsaw. 
 
No longer than in one month the development of Moko I residential area starts. 190 apartments are to 
be built at Magazynowa Street. The developer has been negotiating with the general contractor of the 
investment and it waits for building permission. The residential area’s architectural design has been 
prepared by JEMS Architekci architectural studio. In the middle of the year the Skierniewicka project is 
also to be launched; 133 apartments are planned at the residential area designed by Archiplan. 
Ronson has been finalizing the purchase transaction of the area at Jaśminowa Street in Mokotów 
district. By the end of June it has to pay a tranche of PLN 60 mln to the owners for the plots of a total 
area of 118.4 thousand sqm. Ultimately, there will be 700 apartments at the residential area. This year 
in July we start the development of the first stage of Jaśminowa residential area with 100 apartments. 
We start with multifamily and city villas development – said Andrzej Gutowski, Sales and Marketing 
Director at Ronson Development. Ultimately, detached houses will be also built at the residential area 
designed by Kuryłowicz & Associates. On the other hand, still this year the development of Copernicus 
I residential area I with 149 apartments commences. This year the company plans to buy out a next 
plot in Ursynów district in Warsaw; about 300 new apartments are planned to be built there. 
Furthermore, the subsequent stages of already carried out investments are planned to be launched. In 
Warsaw these include: Sakura IV (114 apartments), Verdis IV (78 apartments) and Espresso III (166 
apartments), while in other cities: Młody Grunwald II (137 apartments) and Chilli City IV (38 
apartments) in Poznań and Panoramika II (105 apartments) in Szczecin. 

In 2013 the company’s revenues increased by 4.2% to PLN 207.03 mln compared with PLN 198.8 mln 
a year earlier. The net profit amounted to PLN 19 mln compared with the profit of PLN 31.7 mln a year 
earlier. The gross margin earned in 2013 amounted to PLN 20.6 mln, and gross profit from sales 
amounted to PLN 42.5 mln, while a year earlier the company earned PLN 50.4 mln. In the whole 2013 
the company sold 572 apartments of a total value of PLN 222 mln compared with 380 sold apartments 
of PLN 153 mln in 2012. Within one and one and a half year we would like to maximize the number of 
projects and run simultaneously 15 investments – said Tomasz Łapiński, Finance Director at Ronson 
Development. 
 

 
 


