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Analitycy zmienili zdanie na temat spółki Ronson 

Analitycy Espirito Santo Investment Bank zalecili właśnie inwestorom kupowanie akcji 
spółki deweloperskiej Ronson. Ich zdaniem kurs może wzrosnąć o ponad jedną piątą. 

To bardzo wyraźna zmiana, bo ostatnio analitycy BESI zalecali w rekomendacji sprzedawanie 
papierów dewelopera. Sytuacja w branży w ostatnich miesiącach jednak wyraźnie się poprawiła i 
analitycy liczą na to, że Ronson w przyszłym roku odnotuje rekordowy poziom zysku netto. 

 

Shraga Weisman, prezes spółki Ronson [fot: Ronson/Materiały prasowe] 
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- BESI spodziewa się, że w 2015 roku spółka odnotuje historycznie wysoki poziom zysku netto, zaś 
liczba sprzedanych przez nią mieszkań ulegnie dalszej poprawie w tym okresie, po wyraźnym 
wzroście prognozowanym na rok bieżący. Ponadto analitycy zwracają uwagę, że aktualnie bilans 
spółki jest na tyle mocny, aby umożliwić zakup nowych gruntów w nadchodzących kwartałach, bez 
potrzeby emisji akcji - czytamy w nowej rekomendacji. 

BESI podkreśla jednak, że perspektywa stosunkowo słabych wyników finansowych w trzecim i 
czwartym kwartale nadal może mieć negatywny wpływ na kurs akcji w krótkim terminie. 

Według zapowiedzi samej spółki w drugiej połowie roku może ona przekazać około 150-200 lokali. 
W pierwszej połowie roku do klientów trafiło 339 lokali. Tym samym, spółka w całym 2014 roku 
powinna przekazać 490-540 mieszkań. Ronson zakładał wcześniej, że do klientów trafi w tym roku 
około 550 lokali. 

W drugim kwartale 2014 roku Ronson miał 47,1 miliona złotych przychodów i 1,4 miliona złotych 
zysku operacyjnego. 
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Analysts have changed their mind regarding Ronson company 

The analysts of  Espirito Santo Investment Bank have just recommended investors to purchase 

shares of Ronson developer company. In their opinion, the share price may increase by more 

than one fifth. 

 

It's a very clear change because recently BESI analysts recommended to sell the developer’s 

shares. However, situation in this sector has clearly improved in recent months and analysts 

expect that next year Ronson will have a record level of net profit. 

 
 
 

- BESI expects that in 2015 the company will record a historically high level of net profit, 

whereas the number of sold apartments will further improve over this period, after a 

significant increase projected for 2014. In addition, analysts have pointed out that currently 

the company’s balance sheet is strong enough to allow the purchase of new plots of land in 

the coming quarters, without the need to issue shares - we have read in the new 

recommendation. 

 

However, BESI has emphasized that the prospect of relatively low financial results in the third and 

fourth quarter can still negatively impact the share price in the short term. 



 
According to the Company’s announcement, in the second half 2014  it can hand over approx. 150-

200 units. 339 units were handed over to customers in the first half of 2014. Thus, throughout 2014 

the company should hand over 490-540 apartments.  Earlier Ronson assumed that approx. 550 units 

would be handed over to customers. 

In the second quarter of 2014 Ronson had PLN 47.1 million of revenue and PLN 1.4 million of 

operating profit.  

 


