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Rekordowy rok 2021 dla RONSON Development pod względem 

przekazań lokali 

 

W 2021 r. RONSON Development zakontraktował sprzedaż 877 lokali w porównaniu do 918 

lokali w 2020 r. i przekazał 1007 lokali (966). 

 

Z radością informujemy, że 2021 był dla RONSON kolejnym udanym rokiem pod względem 

sprzedaży i przekazań lokali. Sprzedaliśmy solidną liczbę prawie 900 lokali, co było zgodne z 

naszymi założeniami budżetowymi i bliskie rekordowej liczby odnotowanej w 2020 roku. 

Naszym celem na 2021 rok nie było pobicie kolejnego rekordu sprzedaży, ale dostosowanie 

tempa sprzedaży do zmieniających się warunków rynkowych. Z drugiej strony, jeśli chodzi o 

przekazania – dostarczyliśmy naszym klientom ponad tysiąc lokali, co było największą liczbą 

przekazań w historii RONSON. Nieustannie pracujemy nad tym, aby nasza oferta była 

szeroka, atrakcyjna i odpowiadała aktualnym potrzebom naszych klientów. Jednocześnie 

uzupełniamy nasz bank ziemi o nowe, ciekawe lokalizacje. Wszystko to pozwala nam 

planować stały i zrównoważony rozwój naszej działalności w najbliższych latach.  – mówi Boaz 

Haim, CEO RONSON Development. 

 

W 2021 r. najwięcej mieszkań sprzedano w warszawskich projektach: Ursus Centralny (238) i 

Miasto moje (208) oraz w projekcie Nowe Warzymice w Szczecinie (127). 

W 2021 r. najwięcej mieszkań przekazano w projektach: Miasto moje (223), Ursus Centralny 

(194) i Wilanów Tulip (122).  

*** 

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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