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RONSON Development pozyskuje 100 mln PLN z emisji obligacji 

 

RONSON Development, jeden z wiodących i liczących się deweloperów w Polsce, wyemitował 

100 000 obligacji serii W o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1 000 PLN za jedną obligację 

oraz o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100 000 000 PLN.  

Z radością informujemy o kolejnej udanej emisji obligacji na bardzo dobrych warunkach. Opinie 

po roadshow były bardzo pozytywne. Inwestorzy doceniają naszą wysoką pozycję rynkową, 

mocny bilans i bardzo dobre wyniki finansowe. Popyt na nasze obligacje serii W przekroczył 

nasze obecne potrzeby i osiągnął 125 mln PLN. Dzięki tej emisji zabezpieczyliśmy nasze 

średniookresowe potrzeby finansowe, co pozwala nam wykupić i umorzyć zapadające w tym 

roku serie obligacji i zabezpiecza nasze dalsze plany rozwojowe – komentuje Yaron Shama, 

Wiceprezes Zarządu, CFO RONSON Development. 

Po raz drugi w historii RONSONA w ramach jednej emisji obligacji pozyskaliśmy 100 mln PLN. 

Świadczy to o tym, że inwestorzy postrzegają RONSONA jako atrakcyjnego i wiarygodnego 

emitenta na konkurencyjnym rynku oraz liczącego się dewelopera. Dzięki tej emisji 

zapewniliśmy finansowanie na rozwój nowych projektów i co w tym przypadku istotniejsze - na 

dalszą rozbudowę naszego banku ziemi. Obecnie bardzo ważne jest, aby mieć do dyspozycji 

odpowiednie środki, by móc szybko reagować na pojawiające się okazje rynkowe - mówi Boaz 

Haim, Prezes Zarządu, CEO RONSON Development. 

 
Obligacje są niezabezpieczone i oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej 

o WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 4% (odsetki są płatne półrocznie). Zostaną 

one wykupione poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej w stosunku do każdej 

obligacji w dwóch ratach: pierwszej, 15 października 2024 r., w wysokości 40% wartości 

nominalnej obligacji oraz drugiej, 15 kwietnia 2025 roku poprzez zapłatę pozostałej części 

wartości nominalnej. 

Jednocześnie RONSON: 

- nabył w celu umorzenia obligacje serii R o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł 

od podmiotów, które nabyły obligacje o co najmniej tej samej łącznej wartości 

nominalnej. Ponadto Spółka zapłaciła odsetki od tych obligacji do dnia transakcji; 

- nabył w celu umorzenia obligacje serii U o łącznej wartości nominalnej 2.247.400 zł od 

podmiotów, które nabyły obligacje o co najmniej tej samej łącznej wartości nominalnej. 

Rozliczenie tych transakcji nastąpiło bezgotówkowo (przez potrącenie z ceną emisyjną 

obligacji), z wyjątkiem naliczonych odsetek od tych obligacji do dnia transakcji, które 

zostały zapłacone. 

RONSON jest aktywnym, wiarygodnym emitentem obligacji korporacyjnych od 2011 roku. 

Większość obligacji wyemitowanych przez RONSON jest notowana na platformie Catalyst. 



Rolę podmiotu oferującego w procesie plasowania obligacji serii V pełnił Dom Maklerski 

Michael / Ström. 

*** 

O 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. W 2020 roku Spółka znalazła 
się w czołówce Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Deweloperów Mieszkaniowych 2020, 
organizowanego przez Magazyn Strefa Gospodarki Dziennika Gazety Prawnej. 

Zapraszamy do śledzenia RONSON Development na Facebooku, Instagramie, Twitterze 
i LinkedIn. 
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