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Ronson Development po III 
kwartale 2016 r. 
Paź 5, 2016   

W III kwartale br. Ronson Development sprzedał netto 183 lokale, a 

narastająco w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku 545 

mieszkań. Wyniki te nie obejmują przy tym ponad 50 umów rezerwacyjnych 

w uruchomionych ostatnio nowych projektach w Warszawie: Nova Królikarnia 

i Miasto Moje, które przełożą się na sprzedaż w najbliższych tygodniach. 

W minionym kwartale Ronson przekazał klientom klucze do 239 lokali 

(o 32% więcej niż w III kwartale 2015 r.), z czego 102 dotyczyło 

mieszkań w bardzo rentownym projekcie Moko w Warszawie. W 

ostatnim kwartale br. deweloper zamierza ustanowić nowy rekord, 

jeżeli chodzi o liczbę lokali przekazywanych klientom, i łącznie w 

całym roku wydać klucze do ponad 900 mieszkań. 

W III kwartale br. Ronson Development sprzedał netto 183 lokale, czyli 

więcej niż w II kwartale tego roku (156 mieszkań), ale zarazem mniej niż w 

bardzo dobrym pod względem sprzedaży III kwartale 2015 r., kiedy znalazł 

nabywców na 248 lokali. Podobnie jak w I połowie tego roku, bestsellerem 

Ronsona w III kwartale br. była inwestycja City Link na warszawskiej Woli, 

gdzie w ostatnich trzech miesiącach sprzedano 75 lokali. 

Łącznie w ciągu trzech kwartałów br. Ronson Development sprzedał 545 

mieszkań wobec 658 lokali sprzedanych w analogicznym okresie 2015 r., co 

oznacza spadek o 17% rok do roku. 

– Wyniki sprzedaży za trzeci kwartał nie uwzględniają ponad 50 umów 

rezerwacyjnych w dwóch zupełnie nowych warszawskich inwestycjach, 

których sprzedaż uruchomiliśmy w ostatnich tygodniach, czyli Nova 

Królikarnia na Mokotowie i Miasto Moje na Białołęce. Projekty te stanowią 



mocne uzupełnienie naszej oferty i oczekujemy, że przełożą się na istotną 

poprawę wyników sprzedaży w IV kwartale w porównaniu z II i III kwartałem 

br. Mimo to musimy nieznacznie zrewidować nasze całoroczne plany 

sprzedażowe. Zakładamy obecnie, że w 2016 r. sprzedamy łącznie około 800 

mieszkań, podczas gdy wcześniej planowaliśmy powtórzyć rekordowy wynik z 

2015 r., czyli sprzedaż powyżej 900 lokali –powiedział Andrzej Gutowski, 

dyrektor sprzedaży i marketingu RonsonDevelopment. 

Znacznie lepiej prezentują się w tym roku dane dotyczące liczby mieszkań 

przekazywanych klientom, czego efektem powinna być oczekiwana znacząca 

poprawa wyników finansowych. W III kwartale br. Ronson Development 

wydał klientom klucze do 239 lokali. To o 32% więcej niż w analogicznym 

okresie 2015 r. i zarazem rezultat bliski dotychczasowemu kwartalnemu 

rekordowi z IV kwartału 2015 r., kiedy to klienci dewelopera otrzymali klucze 

do 245 lokali. 

Narastająco od początku roku do końca września Ronson przekazał klientom 

klucze do 515 mieszkań, w porównaniu z 451 przekazanymi mieszkaniami w 

ciągu trzech kwartałów 2015r. 

– Na wyniki w III kwartale br. pracowały przede wszystkim nasze dwie 

warszawskie inwestycje ukończone w II kwartale, czyli bardzo rentowny 

projekt Moko (102 przekazane lokale w I etapie) oraz Espresso (42 lokale w 

II etapie). Ponadto rozpoczęliśmy przekazywanie kluczy w II etapie osiedla 

Panoramika w Szczecinie (69 lokali) oraz w I etapie Kamienicy Jeżyce w 

Poznaniu (8 lokali) – wskazał Tomasz Łapiński, dyrektor 

finansowy Ronson Development. 
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The article are based on Ronson’s press release that sums up the company’s sales results. It points 

out that Ronson sold 545 apartments throughout the year, but the results do not include reservation 

agreements signed in Nova Królikarnia and Miasto Moje projects. It underlines that the number of 

handed over apartments rose by 32 percent y/y. Tomasz Łapiński adds that in Q4 Ronson can beat 

the record when it comes to the number of handed over apartments – particularly thanks to Moko and 

Espresso investments.  

 


