
 

 

Warszawa, 28.05.2019 r. 

 

Zarząd Enter Air rekomenduje wypłatę 0,70 zł dywidendy na akcję  

Zarząd Enter Air, największej polskiej prywatnej linii lotniczej, rekomenduje wypłatę akcjonariuszom 

dywidendy w wysokości 12,3 mln zł, tj. 0,7 zł na akcję. 

- Od początku naszej obecności na giełdzie, czyli nieprzerwanie od czterech lat dzielimy się zyskiem z 

akcjonariuszami. 2018 r. był dla nas bardzo udany, zarówno pod kątem operacyjnym jak i finansowym. 

Dobra sytuacja gotówkowa pozwala Enter Air na wypłatę dywidendy i utrzymanie potencjału do 

dalszego zwiększania skali działalności – mówi Grzegorz Polaniecki, dyrektor generalny Enter Air. 

Biorąc pod uwagę kurs z poniedziałkowego zamknięcia notowań (29 zł) stopa dywidendy wynosi 2,4 

proc.  

Przychody Grupy Enter Air w 2018 r. wzrosły o 35,7 proc. do 1,3 mld zł, zysk operacyjny zwiększył się o 

86,9 proc. do 118,9 mln zł, a zysk netto wzrósł do 66,3 mln zł. Jednostkowy zysk netto, który jest 

podstawą do wypłaty dywidendy wyniósł 19,7 mln zł.  

Zgodnie z rekomendacją zarządu pozostała część zysku netto w kwocie 7,4 mln zł ma zostać 

przeznaczona na kapitał zapasowy. Proponowany przez zarząd dzień dywidendy to 5 lipca, a dzień 

wypłaty to 16 lipca. O podziale zysku zdecyduje Walne Zgromadzenie. 

Z zysku za 2017 r. i 2016 r. spółka wypłaciła po 0,55 zł dywidendy na akcję, a z zysku za 2015 r. 0,20 zł 

na akcję.  

 

 

O Enter Air  

Enter Air jest największą prywatną linią lotniczą działającą w Polsce. Grupa realizuje połączenia dla czołowych polskich i 

zagranicznych biur podróży latając w ponad 30 krajach od Islandii i Portugalii po Kenię i Wyspy Zielonego Przylądka. Flota 

Enter Air składa się z 21 samolotów Boeing 737-800 i dwóch Boeingów 737 MAX 8. Przewoźnik posiada pięć stałych baz 

operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie, 

Madrycie, Pradze i Tel Awiwie. Enter Air jest też właścicielem 49% udziałów w szwajcarskiej linii lotniczej Germania Flug.  
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