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Nova Królikarnia wróci do portfela Ronson Development 
 

Ronson Development odkupi od Global City Holdings dwa pierwsze etapy projektu 
mieszkaniowego Nova Królikarnia wraz z infrastrukturą towarzyszącą za 83,8 mln zł. 
Ronson będzie mieć ponadto opcje odkupu pozostałych etapów tej prestiżowej 
inwestycji realizowanej na warszawskim Mokotowie za łączną cenę 78,9 mln zł. Projekt 
Nova Królikarnia będzie mieć pozytywny wpływ na przychody i zyski Grupy Ronson już 
od drugiego kwartału 2018 r., a także w latach następnych. 

 

Nova Królikarnia to prestiżowe osiedle o wyjątkowej lokalizacji realizowane przy 
ul. Jaśminowej na warszawskim Starym Mokotowie, w sąsiedztwie zabytkowego parku 
Królikarnia. Projekt ten został sprzedany pod koniec 2016 r. przez Ronson Development za 
ponad 175 mln zł ówczesnemu akcjonariuszowi Spółki – Global City Holdings (GCH) – 
w ramach transakcji obejmującej wyjście GCH z akcjonariatu Ronsona. Transakcja ta 
powiększyła zysk brutto Grupy Ronson za 2016 rok o ponad 57 mln zł. Ronson wciąż pełni 
funkcję menedżera projektu, odpowiadając za jego realizację i sprzedaż lokali. 

Dzięki umowom zawartym 29 marca br. z GCH, projekt Nova Królikarnia wróci do portfela 
Ronson Development. – Global City Holdings zamierza skoncentrować się na swojej 
podstawowej działalności, tj. biznesie kinowym, w tym na niedawno sfinalizowanym przejęciu 
– poprzez Cineworld – operatora kin w Stanach Zjednoczonych w ramach transakcji o łącznej 
wartości 5,8 mld USD, oraz na realizacji Park of Poland, pierwszego w Polsce parku rozrywki 
na dużą skalę. Skorzystaliśmy więc z nadarzającej się świetnej okazji, aby powiększyć nasz 
bank ziemi i powtórnie włączyć Novą Królikarnię – ten wyjątkowy projekt, który bardzo dobrze 
znamy – do naszego portfela, za atrakcyjną cenę. Biorąc pod uwagę doskonałą lokalizację w 
sercu Starego Mokotowa, skalę projektu oraz jego prestiżowy charakter, trudno byłoby znaleźć 
w Warszawie równie atrakcyjną alternatywę na równie korzystnych warunkach – powiedział 
Nir Netzer, prezes Ronson Development. 

– Projekt Nova Królikarnia będzie mieć pozytywny wpływ na przychody i zyski Grupy Ronson 
już od drugiego kwartału 2018 r., a także w latach następnych. Cena zakupu projektu Nova 
Królikarnia zostanie zapłacona w ratach, a źródłem tych płatności będą w większości wolne 
przepływy gotówkowe generowane z projektu Nova Królikarnia – powiedział Rami Geris, 
dyrektor finansowy Ronson Development. 

Zgodnie z zawartymi umowami, Ronson odkupi od GCH dwa pierwsze etapy inwestycji wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą za łączną cenę 83,8 mln zł. Część tej ceny w kwocie 23,8 mln zł 
zostanie zapłacona przez Spółkę w momencie sfinalizowania transakcji, czyli około 10 kwietnia 
br. Pozostała część zostanie uregulowana w ratach w ciągu 12 miesięcy. 



Ronson wciąż będzie pełnić rolę menedżera całego projektu Nova Królikarnia, a ponadto 
będzie mieć opcje nabycia pozostałych etapów inwestycji za łączną cenę 78,9 mln zł. Ronson 
będzie mógł skorzystać z tych opcji odpowiednio: 

• do kwietnia 2019 r. w kwocie 33,9 mln zł płatnej w dwóch ratach, 

• do października 2019 r. w kwocie 35,1 mln zł płatnej w dwóch ratach, 

• do kwietnia 2020 r. w kwocie 9,9 mln zł. 

W sumie, projekt Nova Królikarnia obejmuje:  

• ukończone lokale o łącznej powierzchni użytkowej 5 tys. m2, które zostaną przekazane 
nabywcom w ciągu 2018 r., 

• lokale w budowie o łącznej powierzchni użytkowej 5,7 tys. m2, których ukończenie 
planowane jest w drugim kwartale br.,  

• lokale w budowie o łącznej powierzchni użytkowej 5,6 tys. m2, których ukończenie 
planowane jest w 2019 r., a także  

• grunty przeznaczone pod budowę lokali o łącznej powierzchni użytkowej 24,4 tys. m2. 

 

Więcej informacji o projekcie Nova Królikarnia dostępnych jest na stronie: 
http://ronson.pl/novakrolikarnia/ 

 

*** 

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 

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

 


