
 
 

Komunikat prasowy 

Warszawa, 7 września 2017 r. 

 

Planowane zmiany w zarządzie Ronson Europe 

 

Tomasz Łapiński, prezes Ronson Europe, złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze 

skutkiem od 1 grudnia br. Do tego czasu będzie pełnić swoje obowiązki, co zapewni 

ich płynne przekazanie jego następcy. Rada nadzorcza przedstawi kandydata na 

stanowisko prezesa zarządu Spółki w najbliższych dniach. 

 

7 września br. Tomasz Łapiński złożył rezygnację z funkcji prezesa i członka zarządu 

Ronson Europe, jednak będzie pełnić dotychczasowe obowiązki do końca listopada. 

Zapewni to płynne przekazanie obowiązków jego następcy. Kandydaturę nowego prezesa 

rada nadzorcza Spółki planuje przedstawić w najbliższych dniach.  

– Chciałbym serdecznie podziękować pozostałym członkom zarządu, radzie nadzorczej oraz 

wszystkim pracownikom Ronsona za blisko 10 lat owocnej współpracy. Bardzo dziękuję 

również naszym kontrahentom i akcjonariuszom za zaufanie, jakimi obdarzyli naszą Spółkę. 

Powodem mojej rezygnacji jest decyzja o podjęciu nowych wyzwań zawodowych. Odchodzę 

ze Spółki znajdującej się w bardzo dobrej sytuacji finansowej, w roku, który zapowiada się 

bardzo dobrze pod względem sprzedaży mieszkań, i w którym Spółka planuje ponownie 

pobić rekord w liczbie mieszkań przekazywanych klientom. Życzę mojemu następcy i moim 

dotychczasowym współpracownikom sukcesów w dalszym rozwoju Ronsona – powiedział 

Tomasz Łapiński.  

Rada nadzorcza i Tomasz Łapiński nie wykluczają możliwości skrócenia współpracy, i tym 

samym objęcia funkcji prezesa przez następcę Tomasza Łapińskiego jeszcze przed 1 

grudnia br. 

W ścisłym kierownictwie Spółki pozostają jej wieloletni menedżerowie. Obecnie w skład 

zarządu Ronson Europe wchodzą również: Andrzej Gutowski, dyrektor sprzedaży i 

marketingu, związany ze Spółką od 2003 r., oraz Rami Geris, dyrektor finansowy (CFO), w 

Spółce od 2007 r. Pełnią oni, podobnie jak Tomasz Łapiński, funkcje dyrektorów 

zarządzających A i odpowiadają za bieżącą działalność Ronson Europe. Rolę dyrektorów 

zarządzających B pełnią natomiast Erez Tik i Alon Haver, przedstawiciele głównego 

akcjonariusza Spółki, tj. Luzon Group. 
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Zapraszamy do śledzenia naszego konta na Twitterze: twitter.com/Ronson_NV 

 
*** 

Ronson Development 

Ronson Development jest doświadczonym, dynamicznie rozwijającym się deweloperem 

prowadzącym inwestycje mieszkaniowe w największych polskich miastach, głównie 

w Warszawie, a także w Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie. 

Od początku swojej działalności w 2000 r. Ronson zdobył zaufanie tysięcy klientów, co daje 

mu pozycję jednej z wiodących w Polsce firm deweloperskich. Od 2007 r. Spółka jest 

notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Ronson tworzy przestrzenie, w których dobrze i wygodnie się mieszka. Obecnie, w ofercie 

firmy znajdują się mieszkania dopasowane do potrzeb różnych grup klientów – są w niej 

zarówno apartamenty jak i lokale z segmentu popularnego. 

Ronson Development jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Dowodem 

zaufania klientów do firmy są liczne nagrody i certyfikaty, w tym nagroda w kategorii usługi 

deweloperskie w konkursie Orły Polskiego Budownictwa 2014 oraz godło Deweloper Roku 

2013 przyznane przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej. 

Ronson jest również laureatem wielu prestiżowych nagród przyznawanych przez grono 
analityków i inwestorów giełdowych. W 2013 r. firma zajęła I miejsce w rankingu Giełdowa 
Spółka Roku w kategorii „Relacje inwestorskie” organizowanym przez dziennik Puls Biznesu. 
Z kolei w 2017 r. strona internetowa Spółki została nagrodzona tytułem Złota Strona 
Emitenta w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. 

https://twitter.com/Ronson_NV

