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Ronson powiększa swój bank ziemi w Warszawie 
 

Ronson zawarł warunkowe umowy dotyczące zakupu nieruchomości w dzielnicy Ursus, 
gdzie będzie mógł wybudować docelowo około 1600 mieszkań. Wartość transakcji 
wynosi 81,75 mln zł netto. 
– Zakup działek w Ursusie istotnie powiększy nasz bank ziemi w Warszawie. Będzie to nasz 
pierwszy projekt realizowany w tej dynamicznie rozwijającej się i zmieniającej się dzielnicy 
oraz będzie doskonałym uzupełnieniem innych naszych warszawskich inwestycji, 
realizowanych na Woli, Mokotowie oraz Białołęce. Nabywane nieruchomości są objęte 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, co pozwoli nam wybudować w tym 
miejscu osiedle liczące docelowo około 1600 mieszkań. Realizację pierwszego etapu projektu 
zamierzamy rozpocząć jeszcze w tym roku – powiedział Rami Geris, członek zarządu 
i dyrektor finansowy Spółki. 
Nabywane nieruchomości położone są przy ul. Gierdziejewskiego. Łączna cena za grunty 
została ustalona na 81,75 mln zł netto, przy czym większość tej kwoty została już zapłacona 
przez Ronsona w ubiegłym roku, zgodnie z przedwstępnymi umowami sprzedaży zawartymi 
w styczniu 2017 r. 

Warunkiem zawieszającym zawartych umów jest niewykonanie przez Prezydenta Warszawy 
prawa pierwokupu przysługującego m.st. Warszawa w stosunku do tych nieruchomości. 
Umowy przyrzeczone zostaną zawarte po upływie 30-dniowego ustawowego terminu na 
wykonanie takiego prawa (lub wcześniej, jeżeli Prezydent Warszawy potwierdzi, że nie 
zamierza wykonywać prawa pierwokupu przed upływem powyższego terminu). 

*** 

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. 

*** 

Zapraszamy do śledzenia konta Spółki na Twitterze: twitter.com/Ronson_NV 

 

*** 
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: 
 
Krzysztof Woch 
NBS Communications 
516 173 691 
kwoch@nbs.com.pl 
 

Joanna Brewińska 
NBS Communications 
502 255 415  
jbrewinska@nbs.com.pl 

Beata Krowicka 
NBS Communications 
511 917 929 
bkrowicka@nbs.com.pl 

 


