Warszawa, 10 maja 2018 r.

Tower Investments będzie spółką dywidendową
Od 2018 roku Tower Investments zamierza być spółką dywidendową. Na wypłatę dla
akcjonariuszy za bieżący rok może trafić nawet 9,5 mln zł. Zysk spółki matki za ubiegły rok
obrotowy w wysokości 4,2 mln zł zasili kapitał zapasowy.
Chcemy być spółką dywidendową. Oceniając dzisiejszą sytuację Grupy i projekty znajdujące się w
realizacji zakładam, że w kolejnym roku zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu
przeznaczenie 30 - 50% zysku netto wypracowanego w 2018 r. na dywidendę- zapowiada Bartosz
Kazimierczuk, prezes Tower Investments. Ostateczna decyzja co do rekomendacji uzależniona
będzie od wyników osiągniętych w 2018 r. oraz sytuacji Grupy i realizowanych projektów w
kolejnym roku. W zakończonym roku obrotowym trwającym od 1 listopada 2016 r. do 31 grudnia
2017 r. zysk netto spółki matki wyniósł nieco ponad 4,2 mln zł (13 mln zł na poziomie
skonsolidowanym). Intencją zarządu jest przeznaczenie go na zasilenie kapitału zapasowego. Będzie
o to wnioskował na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Jednocześnie zarząd zapowiedział, że w
przyszłym roku będzie już wnioskował za wypłatą dywidendy. Spółka szacuje, że w 2018 r.
wypracuje na poziomie skonsolidowanym ok. 19 mln zł zysku netto. – Oczywiście podtrzymujemy
prognozy finansowe sprzed przejścia z NewConnect na GPW. Realizujemy strategię zgodnie z
założeniami- podkreśla prezes.

O spółce:
Grupa Tower Investments działa w branży deweloperskiej od 2005 roku. Spółka specjalizuje się w
kompleksowej obsłudze deweloperskiej największych sieci handlowo-usługowych: od wyboru odpowiedniej
lokalizacji, poprzez zakup nieruchomości i uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych, aż po
realizację obiektu „pod klucz”. Ponadto jest właścicielem marki SHOPIN, pod której nazwa kryją się parki oraz
galerie handlowe. Dotychczas powstały 4 obiekty: w Garwolinie, Łodzi, Płocku oraz City SHOPIN w
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Warszawie. Kolejne parki handlowe pod marką SHOPIN planowane są w Mrągowie, Tychach i Pleszewie. W
2016 roku spółka podjęła decyzję o realizacji inwestycji usługowo-mieszkaniowych. Strategia dewelopera
zakłada, że pierwszy tego typu projekt zostanie oddany do użytku w pierwszym kwartale 2020 roku.
Więcej informacji o Tower Investments znajduje się na stronie http://www.towerinvestments.pl
Kontakt:
Tomasz Muchalski, t.muchalski@strictminds.com, tel. 504 212 463
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