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09:53 23 Oct 09 RTRS - Ronson pozyskał 73 mln zł na  nowe projekty 
     
WARSZAWA, 23 października (Reuters) –  
Deweloper Ronson Europe N.V. podwyŜszył  kapitał o 20 procent pozyskując niecałe 
73 miliony złotych, które stanowić będą wkład  własny dla kredytów na budowę 
siedmiu nowych projektów mieszkaniowych, które mają ruszyć  w przyszłym roku, 
powiedział w piątek dyrektor finansowy spółki, Tomasz Łapiński.  
   "Wytypowaliśmy 7 projektów, które na pewno uruchomimy w przyszłym roku. W 
ramach ich  pierwszych etapów jest to blisko 550 mieszkań o łącznej powierzchni 39 
tysięcy metrów  kwadratowych" - powiedział Agencji Reutera, Łapiński.  
   Pięć z nich zlokalizowanych jest w Warszawie lub okolicach: na Ursynowie, Woli,   
SłuŜewiu, Bielanach oraz w Łomiankach. Pozostałe dwa to projekty w Szczecinie 
i Wrocławiu.  
   Ronson poinformował w piątek rano, Ŝe wyemitował 22.696.666 akcji zwykłych po 
1,60  złotych za sztukę oraz tyle samo warrantów uprawniających do objęcia akcji po 
tej samej  cenie.  
   O godzinie 9.46 akcje Ronsona zyskiwały 2,4 procent do 1,69 poziomu złotych, w   
tym czasie indeks WIG rósł o 1,2 procent.  
   Głównym akcjonariuszem spółki, z 64,2 procentowym pakietem akcji, pozostaje 
ITR  Dori, izraelska spółka naleŜąca po połowie do firmy budowlanej U. Dori 
Engineering Works  oraz do Israel Theatres, spółki która między innymi kontroluje 
notowanego na warszawskiej  giełdzie operatora kin Cinema City International.  
   "Nasz główny inwestor nie chciał się rozwadniać i objął proporcjonalny pakiet do   
tego jaki ma w akcjonariacie. Pozostała część emisji została objęta przez polskie   
instytucje finansowe" - powiedział Łapiński.  
   Pozyskane w ramach prywatnej oferty środki zostaną przeznaczone na wkład 
własny pod  kredyty o wartości około 200 milionów złotych, jakie spółka planuje 
zaciągnąć w  przyszłym roku.  
   "Przy załoŜeniu, Ŝe będziemy mieli odpowiednią przedsprzedaŜ, a obecnie 
absolutne  minimum to 25-30 procent (sprzedanych mieszkań), będziemy w stanie 
uzyskać kredyty na  kwotę około 200 milionów złotych" - powiedział Łapiński.  
   Pytany o wyniki finansowe Ronsona w trzecim kwartale 2009, Łapiński nie chciał   
mówić o szczegółach. Powiedział jedynie, Ŝe spółka w sierpniu rozpoczęła oddawać 
klientom mieszkania z drugiego etapu bielańskiego projektu Imaginarium, które mają 
bardzo pozytywnie przełoŜyć się na jej wyniki. Ronsonowi udało się sprzedać 55 z 65 
mieszkań w projekcie.   
   
 (Autor: Maciej Onoszko; Redagował: Paweł Bernat)   
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