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Pani Prezes, Szanowni Państwo,
Witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych.

Dzisiejszy dzień to moment bardzo szczególny dla Inpro. Po wielu miesiącach
intensywnych przygotowań, nasza Firma dołączyła do ekskluzywnego grona
giełdowych spółek. To dla nas wielka radość, zaszczyt i duma.
Budując pierwsze mieszkania ponad 20 lat temu, nikt z nas nie przypuszczał, że
uzyskamy status giełdowej Spółki i staniemy ramię w ramię z liderami rynku
kapitałowego.

Podstawą naszego sukcesu są: bardzo dobra znajomość rynku wynikająca z
wieloletniego

doświadczenia,

szeroka

oferta

apartamentów

i

mieszkań

o

podwyższonym standardzie oraz domów jednorodzinnych, doskonałe lokalizacje
inwestycji oraz wysoka jakość i standard wykonania. Grupa Inpro posiada
wykwalifikowaną, 150-osobową kadrę budowlaną. Szczególną uwagę kładziemy
na

stosowanie

nowoczesnych

technologii

oraz

nowatorskich

rozwiązań

technicznych i organizacyjnych w realizowanych inwestycjach. Niezmiernie
istotne

jest

takie

dopracowanie

mieszkań,

apartamentów

i

domów

jednorodzinnych, aby w pełni satysfakcjonowały naszego klienta i spełniały jego
wymagania oraz oczekiwania.

Znając potencjał Inpro, patrzymy w przyszłość ze spokojem i optymizmem.
A przyszłość to realizacja założonej strategii rozwoju, która stanie się możliwa
w dużej mierze dzięki środkom pozyskanym z przeprowadzonej z sukcesem
oferty publicznej. Nadrzędnymi celami jest wzrost wartości Spółki, przyśpieszenie
procesu umacniania silnej pozycji w zakresie budowy apartamentów oraz
mieszkań

o

podwyższonym

standardzie,

atrakcyjnie

zlokalizowanych

w Trójmieście. Zamierzamy również sfinansować wkład własny planowanych

inwestycji, a także realizować proces rozbudowy banku gruntów pod przyszłe
projekty inwestycyjne. Nasza strategia uwzględnia także sfinansowanie nabycia
51% udziałów w Spółce Domesta, co przełoży się na wzmocnienie pozycji Grupy
Inpro w segmencie mieszkań popularnych.
W dalszej perspektywie rozważamy ekspansję w największych miastach w Polsce
oraz planujemy zwiększenie aktywności przy projektach komercyjnych, biorąc
pod uwagę inwestycje biurowe oraz ekskluzywne apartamenty w prestiżowych,
wyselekcjonowanych lokalizacjach.

Dzisiejsza uroczystość z okazji debiutu Spółki Inpro na parkiecie Warszawskiej
Giełdy Papierów Wartościowych jest dla nas szczególnym powodem do dumy.
Wiemy jednak, że uzyskanie statusu spółki giełdowej to nie tylko prestiż
i większa wiarogodność dla partnerów biznesowych i klientów, ale przede
wszystkim – odpowiedzialność wobec naszych akcjonariuszy, których grono
znacznie się poszerzyło. Inwestorzy instytucjonalni i indywidualni obdarzyli nas
nie tylko swoimi pieniędzmi, ale przede wszystkim – w nas uwierzyli. Powstałą
redukcję zapisów w transzach, traktuję jako przejaw zaufania oraz dobrej oceny
strategii rozwoju naszej spółki. Wyrażam jednocześnie przekonanie, że to
początek

wspólnych

sukcesów

Inpro

oraz

jej

nowych

inwestorów.

Chcę

podkreślić, że czuję odpowiedzialność za powierzone spółce środki w drodze
publicznej

subskrypcji.

Jako

zarząd

zrobimy

wszystko,

aby

zapewnić

systematyczny wzrost wartości naszej Firmy, dając możliwość realizowania zysku
naszym inwestorom. Chcemy bowiem być dla naszych akcjonariuszy synonimem
udanej inwestycji w najszerszym tego słowa znaczeniu. Udanej, a więc: pewnej,
wiarygodnej, zyskownej i perspektywicznej.

Szanowni Państwo,

Dzisiejszy

sukces

nie

byłby

możliwy

bez

ciężkiej

pracy

wielu

osób

zaangażowanych w całe przedsięwzięcie.
Chciałbym skierować słowa podziękowania wszystkim pracownikom naszej Firmy,
którzy wraz ze spółką przeszli kolejne etapy jej rozwoju, a dziś stanowią o jej sile
i potencjale.

Dziękuję naszym doradcom, którzy wspierali nas w procesie upublicznienia:
1. DDPP Corporate Finance – koordynatorowi i doradcy finansowemu
2. DM BZ WBK i DDPP Securities – Oferującym
3. BZ WBK – doradcy kapitałowemu
4. Kancelarii prawnej Łatała i Wspólnicy – za zapewnienie sprawnego
doradztwa prawnego
5. Audytorowi – spółce BDO
6. Agencji Public Relations Tauber Promotion

Dziękuję wszystkim nowym akcjonariuszom Spółki, którzy nam zaufali i kupili
akcje w drodze publicznej subskrypcji.

Dziękuję bardzo.

