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3Q 2021: sprzedaż RONSON Development korespondująca 

z wielkością oferty 

 

W III kwartale 2021 r. RONSON Development zakontraktował sprzedaż 162 lokali 

w porównaniu do 235 lokali w analogicznym okresie 2020 r. i przekazał 187 lokali (197). 

 

Sytuacja popytowa na rynku jest nadal korzystna - mieszkania cieszą się dużym 

zainteresowaniem klientów we wszystkich lokalizacjach, w których prowadzimy działalność. 

Sprzedaż w 3Q’21 jest zgodna z naszymi założeniami budżetowymi i koresponduje 

z wielkością naszej oferty. Pracujemy intensywnie, aby utrzymać atrakcyjność i odbudowywać 

naszą ofertę, płynnie wprowadzając do sprzedaży i budowy kolejne etapy flagowych inwestycji 

w Warszawie, w tym Ursus Centralny i Miasto Moje, ale przygotowujemy też zupełnie nowe 

projekty, m.in. nową inwestycję na Dolnym Mokotowie, na warszawskiej Woli oraz przy 

ul. Smardzewskiej w Poznaniu. Mając na uwadze wymagającą sytuację pod względem 

kosztów działalności, uważnie monitorujemy rynek i dostosowujemy tempo sprzedaży do 

aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych. Obecnie naszym priorytetem nie jest 

rekordowa liczba sprzedanych mieszkań, ale jakość oferty i poziom marż.  – mówi Boaz Haim, 

CEO RONSON Development. 

 

W III kwartale 2021 r. najwięcej mieszkań sprzedano w warszawskich projektach: Ursus 

Centralny (48) i Miasto Moje (41) oraz Nowe Warzymice w Szczecinie (32). 

W III kwartale 2021 r. najwięcej mieszkań przekazano we wrocławskim projekcie Viva Jagodno 

(113) oraz warszawskich inwestycjach: Nova Królikarnia (31) i Ursus Centralny (11).  

*** 

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. W 2021 roku 
Spółka otrzymała tytuł Business Superbrands 2021. 

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