
 
 

Komunikat prasowy 

Warszawa, 16 stycznia 2020 r. 

 

Yaron Shama doł ącza do zarz ądu Ronson Development 

 

Rada Nadzorcza Ronson Development powołała Yarona S hamę na stanowisko 
wiceprezesa zarz ądu ds. finansowych, pocz ąwszy od 1 lutego 2020 r. Zast ąpi on 
Ramiego Gerisa, który w grudniu zapowiedział rezygn ację z pełnionej funkcji.  

 

Yaron Shama jest licencjonowanym księgowym, posiadającym dwudziestoletnie 
doświadczenie w branży nieruchomości. Przed dołączeniem do zarządu Ronson Development 
przez dziewięć lat pełnił funkcję dyrektora finansowego w Bellport Corp. (wcześniej: Orchid 
Development Group Ltd), spółce z branży deweloperskiej prowadzącej działalność w Bułgarii, 
której akcje były notowane na londyńskim rynku AIM. Wcześniej, przez dziesięć lat pełnił różne 
funkcje kierownicze w spółkach prowadzących działalność deweloperską w Polsce. 

– Miło mi powitać na pokładzie Yarona Shamę, który wnosi do Ronson Development ogromne 
doświadczenie i wiedzę o polskim rynku nieruchomości. Jednocześnie chciałbym serdecznie 
podziękować Ramiemu Gerisowi, który przez niemal 13 lat tworzył historię Ronson 
Development. Rami zadeklarował wolę współpracy ze spółką także po terminie jego 
rezygnacji, jeżeli okaże się to potrzebne do płynnego przekazania obowiązków jego następcy. 
Życzę mu powodzenia w nowych planach zawodowych – powiedział Boaz Haim, prezes 
Ronson Development . 

Yaron Shama obejmie funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych 1 lutego 2020 r. Do końca 
stycznia funkcję tę będzie pełnić Rami Geris. 

 

*** 

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 Ronson Development na Twitterze: twitter.com/Ronson_SE 

 

*** 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o k ontakt: 

Krzysztof Woch 
NBS Communications 
516 173 691 
kwoch@nbs.com.pl 

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

 


