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Ronson Development krok bliżej przeniesienia siedziby do Polski
Zarząd Ronson Development, przy poparciu rady nadzorczej, podjął decyzję
o rozpoczęciu procedury przeniesienia siedziby Spółki z Holandii do Polski. Krok ten
zwiększy efektywność funkcjonowania grupy oraz przyniesie wymierne korzyści Spółce
i jej akcjonariuszom.
– Przeniesienie siedziby do Polski to naturalny krok dla Ronsona. Nasza działalność
operacyjna koncentruje się bowiem wyłącznie na polskim rynku – to tu realizujemy wszystkie
nasze inwestycje, nasze główne biuro mieści się w Warszawie, a także akcje i obligacje naszej
spółki notowane są w Warszawie. Przeniesienie siedziby zwiększy przejrzystość i zmniejszy
biurokrację – oznacza brak podwójnego prawodawstwa czy ładu korporacyjnego. Będzie to
korzystne dla każdej ze stron: Spółki, akcjonariuszy i obligatariuszy – powiedział Nir Netzer,
prezes Ronson Development.
– Przeniesienie siedziby z Holandii do Polski pozwoli też znacząco ograniczyć wydatki
administracyjne. Szacujemy, że roczne oszczędności z tego tytułu mogą wynieść około 200
tys. euro. Jest to zatem wymierna korzyść dla Spółki, która będzie w pełni widoczna w naszych
wynikach finansowych począwszy od 2019 roku – dodał Rami Geris, członek zarządu i
dyrektor finansowy Ronson Development.
Wcześniej w ramach procesu przeniesienia siedziby do Polski Spółka została przekształcona
w spółkę europejską (societas europaea), a jej nazwa zmieniona z Ronson Europe N.V. na
Ronson Development SE. Obecna decyzja przybliża spółkę do docelowego przeniesienia jej
rejestrowej siedziby do Warszawy. Decyzja ta będzie wymagała jeszcze zatwierdzenia przez
walne zgromadzenie akcjonariuszy. Zarząd przewiduje, że nastąpi to do września br.
***
Ronson Development
Ronson Development jest doświadczonym, dynamicznie rozwijającym się deweloperem
prowadzącym inwestycje mieszkaniowe w największych polskich miastach, głównie
w Warszawie.
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 Ronson Development na Twitterze: twitter.com/Ronson_SE
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