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Οι σημαντικές ανακοινώσεις της Inditex στη γενική συνέλευση μετόχων 

Ο μεγαλύτερος όμιλος στον τομέα της μόδας, Inditex, πραγματοποίησε την 13η Ιουλίου, τη γενική 

συνέλευση μετόχων, κατά την οποία ανακοίνωσε τη βραχυχρόνια και μεσοπρόθεσμη στρατηγική 

του ομίλου, η οποία επενδύει στη βιωσιμότητα και την ψηφιοποίηση.  

Αναλυτικότερα, ο κ. Pablo Isa, πρόεδρος της εταιρίας, ανέφερε ότι έως και το 2022, η Inditex θα 

επενδύσει 2,7 δις ευρώ, παρά τις συνέπειες του κορωνοϊού. Από αυτά, το 1 δις ευρώ θα δοθεί 

στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και τα υπόλοιπα 1,7 δις ευρώ στον εκσυγχρονισμό των 

καταστημάτων της. Σημειώνεται ότι, όπως έχει αναφέρει σε παλαιότερες ενημερώσεις το Γραφείο 

μας, εξαιτίας της πανδημίας, ο όμιλος άλλαξε στρατηγική, μειώνοντας τα συνολικά φυσικά 

καταστήματα, τα οποία αντικαθίστανται από μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα αλλά λιγότερα 

κεντρικά καταστήματα και ενισχύοντας τις διαδικτυακές του υπηρεσίες. Τόσο το φυσικό 

κατάστημα όσο και το διαδικτυακό, αλληλοσυμπληρώνονται μέσω της πλατφόρμας IOP, με το 

διαδίκτυο να επιτρέπει στην εταιρία να προχωρά σε πωλήσεις σε 200 χώρες, ενώ απαριθμεί 

περί τις 15 εκ. επισκέψεις καθημερινά. Στόχος είναι το 25% των παραγγελιών να προέρχονται 

από το ηλεκτρονικό τους κατάστημα.  

Πέραν όμως της ψηφιοποίησης, η Inditex έχει θέσει σημαντικούς στόχους για τη μείωση των 

ρύπων και την ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος. Πλέον, ο στόχος για μηδενικούς 

ρύπους, μειώθηκε κατά 10 έτη και τέθηκε έως και το 2040, με το πρώτο βήμα να γίνεται με την 

ηλεκτρική ενέργεια, που καταναλώνει η εταιρία, ώστε να προέρχεται αποκλειστικά από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έως και το επόμενο έτος. Επιπλέον, το 2025 θα έχει μειώσει την 

κατανάλωση νερού κατά 25%, ενώ η παραγωγή του ανακυκλώσιμου και βιώσιμου βάμβακος, 

θα έχει ολοκληρωθεί έως και το 2023. 

Φυσικό επακόλουθο είναι το γεγονός ότι οι αλλαγές, που ανακοινώνει η Inditex, αναμένονται να 

επηρεάσουν ολόκληρο τον κλάδο της μόδας παγκοσμίως, ο οποίος, προκειμένου να 

εναρμονιστεί με τις τελευταίες εξελίξεις, θα πρέπει να προσαρμόσει το παραγωγικό του μοντέλο, 

σεβόμενος το περιβάλλον και υιοθετώντας περισσότερη τεχνολογία.  

Τέλος, η εταιρία διαμοίρασε μερίσματα 0,70 ευρώ ανά μετοχή, ποσό διπλάσιο από το μέρισμα 

του Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους.   
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