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Informacja prasowa: 12.06.2014 r. 

Inpro wypłaci dywidendę 

W dniu 11 czerwca 2014 r. akcjonariusze Inpro zdecydowali o wypłacie dywidendy  

w wysokości 0,1 zł na akcję. Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje Spółki.  

WZA ustaliło dzień 10 lipca 2014 roku jako dzień dywidendy, a jako dzień wypłaty  

24 lipca 2014 roku. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Inpro podjęło uchwałę w sprawie podziału 

zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013 na dywidendę i kapitał zapasowy, ustalenia dnia 

dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. 

 

Zgodnie z podjętą Uchwałą nr 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INPRO S.A. 

postanowiło przeznaczyć część zysku netto Spółki za rok 2013 w kwocie 4.004.000,00 złotych  

na każdą akcję na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, a pozostałą część zysku w kwocie 

w wysokości 11.539.284,25 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. 

 

Dywidendą objęte zostały wszystkie akcje spółki tj. 40.040.000 akcji ( 30.030.000 akcji  

serii A oraz 10.010.000 akcji serii B). 

 

WZA ustaliło dzień 10 lipca 2014 roku jako dzień dywidendy, a jako dzień wypłaty dywidendy 

ustaliło dzień 24 lipca 2014 roku. 

 

*** 

 

 

Firma Inpro powstała w 1987 roku. Jest jedną z najbardziej uznanych i liczących się firm deweloperskich 

działających na rynku trójmiejskim. W swojej ofercie ma przede wszystkim apartamenty i mieszkania  

o podwyższonym standardzie oraz domy jednorodzinne. Spółka realizuje także inwestycje komercyjne, takie jak hotele 

apartamentowe i biurowce oraz świadczy usługi budowlane. Inpro kładzie nacisk przede wszystkim na doskonałe 

lokalizacje swoich inwestycji oraz wysoką jakość wykonania, dzięki czemu od wielu lat zajmuje wysokie miejsce w 

pierwszej piątce firm deweloperskich na rynku trójmiejskim. Grupa Inpro posiada wykwalifikowaną kadrę budowlaną. 

Firma szczególną uwagę przykłada do stosowania nowoczesnych technologii oraz nowatorskich rozwiązań technicznych i 

organizacyjnych. Inpro jest również w czołówce pod względem liczby sprzedanych lokali dzięki odpowiedniemu 

dopasowaniu oferty do wymagań klientów. 
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Dodatkowych informacji udziela: 

Tauber Promotion 

 

Mariusz Skowronek 

tel. 22 833 35 02 w. 101,  

mobile: 698 612 866 

mskowronek@tauber.com.pl 
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