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z dnia 10 stycznia 2023 r. 

 

Temat: Wstępna informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z grupy Ronson 

w 2022 roku 

 

Zarząd spółki Ronson Development SE („Emitent”) przekazuje wstępną informację o liczbie 

sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z grupy Ronson: 

 

1. Wyniki za cały 2022 rok: 

a. Liczba lokali sprzedanych w 2022 roku wynosi 442 lokali, w tym 117 lokali zostało 

sprzedanych w projekcie Ursus Centralny, 106 lokali w projekcie Miasto Moje, 80 lokali w 

projekcie Viva Jagodno; 

b. Liczba lokali przekazanych klientom w roku 2022 wynosi 746 lokali, w tym 292 lokale 

zostały przekazane w projekcie Ursus Centralny, 208 lokali w projekcie Miasto Moje, 125 

lokali w projekcie Nowe Warzymice. 

 

2. Wyniki za czwarty kwartał 2022 roku: 

a. Liczba lokali sprzedanych w czwartym kwartale 2022 roku wynosi 144 lokali, w tym 41 

lokali zostało sprzedanych w projekcie Ursus Centralny, 25 lokale w projekcie Miasto 

Moje, 24 lokali w projekcie Viva Jagodno; 

b. Liczba lokali przekazanych klientom w czwartym kwartale roku 2022 wynosi 257 lokali, w 

tym 136 lokali zostało przekazanych w projekcie Miasto Moje, 59 lokali w projekcie Viva 

Jagodno, 58 lokali w projekcie Nowe Warzymice. 

 

Emitent wyjaśnia, że ostateczne dane operacyjne dotyczące sprzedaży i przekazań lokali zostaną 

opublikowane we właściwych raportach okresowych. 

 

Ponadto Emitent wyjaśnia, że liczba lokali sprzedanych jest to liczba lokali, w stosunku do których 

zostały zawarte z klientami przedwstępne umowy sprzedaży lub umowy deweloperskie. 

 

Podpisy osób reprezentujących 

Boaz Haim – Prezes Zarządu 

Yaron Shama – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych 

 

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. 


