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Zysk z transakcji Ronsona i ITR 2012 może 
trafi ć na dywidendę albo nowe grunty 
Zysk z transakcji sprzedaży projektu Nova Królikarnia mo że zostać przeznaczony na 
dywidendę albo zakup gruntów - wynika z wtorkowej wypowiedzi Tomasza 
Łapińskiego, członka zarządu ds. finansowych. 

Ronson zawarł 9 listopada warunkowa umowę z ITR 2012. 

Przed tygodniem Ronson informował, że odkupi w celu umorzenia 108,3 mln akcji własnych 
posiadanych przez ITR 2012, dających 39,78 proc. na WZ, za łączną cenę 140,9 mln zł. W 
zamian deweloper sprzeda ITR 2012 projekt Nova Królikarnia za cenę ok. 161,8 mln zł. 

Budowa Novej Królikarni rozpoczęła się w czerwcu 2016 r., ukończenie I etapu jest 
planowane na IV kwartał 2017 r., zakończenie całego projektu powinno nastąpić w 2022 r. 

Sprzedaż projektu powiększy zyski spółki za IV kw. 2016 roku. Zysk netto wzrośnie z tego 
tytułu o około 36,6 mln zł. 

Łapiński pytany o to, na co spółka przeznaczy pieniądze z transakcji odpowiedział, że decyzja 
nie została jeszcze podjęta, ale spodziewa się, że część akcjonariuszy może oczekiwać 
wyższej dywidendy. Jak dodał, część może wskazywać też na zakup nowych gruntów. 

Spółka podała we wtorek, że nie wykorzysta w pełni planowanych na ten rok nakładów na 
zakup gruntów. 

"Na ten rok zaplanowaliśmy 70 mln zł na zakup gruntów, z czego dotąd wydaliśmy około 11 
mln zł" - powiedział Łapiński. 

"Nie wykorzystamy w pełni tych środków" - dodał. (PAP) 
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The article present a follow-up after yesterday’s financial results and press conference, with the key 

points as following: 

•         The company recorded a PLN 10.1 m net profit in Q3 2016. 

•         sales results dropped by 17 percent, but the total value of the sold apartments went down 

only by 4 percent, as the average price of the housing units offloaded by Ronson in Q1-Q3 

2016 increased to PLN 344,000 from 375,000 in Q1-Q3 2015. 

•         Moko and Espresso were the projects that most significantly influenced the Q3 financial 

results. 

•         Ronson intends to launch 4 new investments next year: Skierniewicka Bis in Warsaw, Marina 

Miasto in Wrocław and two projects on newly-purchased plots at Świerzewska street in 

Poznań and in Ursus. 

•         Ronson has recently signed a conditional agreement with ITR 2012 (Global City Holdings) 

regarding the purchase of all ITR 2012 shares and the sale of Nova Królikarnia. 

 


