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Zarząd Ronson Development SE („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 27 maja 2021 

roku, w godzinach wieczornych, Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie art. 8 ust. 1 Statutu 

Spółki, powołała z dniem 1 czerwca 2021 r. Panią Karolinę Bronszewską na stanowisko 

Członka Zarządu ds. Marketingu i Innowacji na okres wspólnej pięcioletniej kadencji Zarządu 

Spółki, która rozpoczęła się 1 kwietnia 2019 roku. 

Pani Karolina Bronszewska związana jest z rynkiem nieruchomości od 2004 roku a z grupą 

Ronson Development od roku 2007. Jest doświadczonym praktykiem i liderem zarządzania 

obszarem marketingu w branży nieruchomości. Odpowiada za przygotowywanie i wdrożenie 

długo i krótkoterminowych strategii komunikacyjnych marki w obszarze online i offline, jak 

również komunikację PR. W Ronson Development zainicjowała szereg zmian i innowacyjnych 

rozwiązań od rebrandingu i stworzenia spójnej identyfikacji wizualnej marki przez wdrożenie 

systemu marketing automation, pierwszej na rynku deweloperskim personalizowanej wg 

preferencji zakupowych klienta strony internetowej czy wprowadzenie cyklu wirtualnych dni 

otwartych w realizowanych inwestycjach. Swoją aktywnością przyczyniła się do otrzymania 

przez Ronson Development tytułu maki Superbrands 2021 określanego potocznie mianem 

„oskarów marketingowych”. Zadbała o wejście na rynek i komunikację sprzedaży 25 

inwestycji mieszkaniowych. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 

Warszawskiego oraz Studiów podyplomowych w zakresie obrotu nieruchomości na Wydziale 

Architektury Politechniki Warszawskiej gdzie uzyskała Licencję Pośrednika Obrotu 

Nieruchomościami. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Karolina Bronszewska nie jest wpisana do Rejestru 

Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS oraz nie wykonuje 

innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która jest w stosunku do niej konkurencyjna, 

jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki kapitałowej 

(powyżej 10% udziałów), spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki 

kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż w związku z powołaniem Pani Karoliny Bronszewskiej na 

stanowisko Członka Zarządu Spółki ds. Marketingu i Innowacji, nazwa stanowiska Pana 

Andrzeja Gutowskiego uległa zmianie z „Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Sprzedaży” na 

„Wiceprezes ds. Sprzedaży”. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. 

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 


