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Temat: Decyzja Zarządu o podjęciu działań mających na celu rozszerzenie przedmiotu 

faktycznie wykonywanej działalności o tzw. najem instytucjonalny 

Zarząd spółki Ronson Development SE („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, 29 

grudnia 2021 roku, Zarząd podjął uchwałę, w której postanowił o podjęciu działań mających 

na celu rozszerzenie przedmiotu faktycznie wykonywanej działalności przez podmioty 

bezpośrednio i pośrednio zależne od Emitenta (razem z Emitentem zwane dalej łącznie „Grupa 

Ronson”) o tzw. najem instytucjonalny (ang. PRS - Private Rented Sector). W tym zakresie 

Emitent podejmie działania zmierzające do osiągnięcia następujących długoterminowych 

celów: 

a. zabezpieczeniedo końca 2025 roku banku ziemi Grupy Ronson na około 5.000 

mieszkań na wynajem, przede wszystkim w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu; 

b. posiadanie do końca 2025 roku w ofercie Grupy Ronson około 3.000 mieszkań na 

wynajem, przede wszystkim w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu; 

c. pozyskanie do współpracy przy rozwijaniu i prowadzeniu powyższej działalności 

partnerów posiadających doświadczenie w tym zakresie, w tym partnerów 

finansowych. 

Jednocześnie Emitent informuje, iż powyższa działalność będzie dodatkową i uzupełniającą do 

obecnie prowadzonej działalności. 

Niniejszy raport bieżący zawiera pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszące się do 

obecnych celów, oczekiwań i przewidywań Emitenta co do przyszłych zdarzeń. Stwierdzenia 

te odzwierciedlają cele, przekonania i oczekiwania Zarządu Emitenta oraz wiążą się z 

szeregiem czynników ryzyka, niepewności i możliwej falsyfikacji przyjętych założeń, które 

mogą zaktualizować się w przyszłości, a których wystąpienie czy aktualizacja znajdują się poza 

kontrolą Emitenta i mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od 

jakichkolwiek oczekiwanych wyników wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzeniach 

dotyczących przyszłości. Nie należy nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących 

przyszłości, które odzwierciedlają jedynie przekonania na dzień publikacji niniejszego raportu 

bieżącego. 

Informacje zawarte w niniejszym raporcie bieżącym mogą ulec zmianie bez uprzedzenia oraz, 

za wyjątkiem wymogów przewidzianych obowiązującym prawem, Emitent nie ponosi 

odpowiedzialności ani nie jest zobowiązany do publicznej aktualizacji lub przeglądu 

jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które się w nim znajdują, ani też nie 

zamierza tego robić. 

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie 

nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i 

dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 


