La Junta Extraordinària d'Ercros aprova tots els punts de l'ordre del dia

La Junta General Extraordinària d'accionistes d'Ercros, que s'ha celebrat avui a Barcelona
atenent al requeriment efectuat per un grup d'accionistes que posseeix el 3,28% del capital
social de la companyia, ha aprovat totes les propostes d'acord contingudes a l'ordre del dia.
Aquestes propostes fan referència a la revocació de la delegació al Consell d'Administració de
les facultats d'ampliar el capital social i emetre valors negociables, amb la possibilitat
d'excloure el dret de subscripció preferent dels socis.
En la seva intervenció davant la Junta, Antoni Zabalza, ha recordat que, des que és president
d'Ercros, el Consell, que ha recomanat votar a favor de les propostes, no ha fet mai ús
d'aquestes delegacions, excepte en el cas de les ampliacions dutes a terme entre 2012 i 2014
en el marc d'un acord amb un fons americà. Aquestes ampliacions es van dur a terme en el
context d’una severa crisis econòmica mundial iniciada el 2008, que va tenir significatives
repercussions per la companyia pel que fa a la demanada i a la seva situació financera. En
aquest context el president ha afirmat que «Aquestes ampliacions de capital es van configurar
com uns instruments financers i de gestió extremadament útils a la Societat; sense
l’assistència de les quals hagués estat molt més complicat transitar amb èxit per la crisi
econòmica mundial».
A banda d’aquestes operacions, el president ha insistit que, quan el Consell ha cregut oportú
realitzar una ampliació de capital, sempre s'ha emparat en un acord a propòsit de la Junta
d'Accionistes, «que és la figura que crec que hauríem d'utilitzar en el futur si es considera la
conveniència de dur a terme una operació d'aquest tipus».
Davant de propostes amb idèntic contingut que van ser objecte d'una Junta Extraordinària
anterior, a les que el Consell va recomanar votar en contra. Zabalza ha explicat que el canvi
d’opinió del Consell està motivat per la radical millora de la situació econòmica de la
companyia «és obvi que el context econòmic general no té res a veure amb el que hi havia
durant els anys de la crisi i que la situació econòmica i financera d'Ercros és radicalment
diferent a la d’aleshores. D'una banda, l'activitat de la companyia ha entrat en una sòlida fase
de recuperació i, per l'altra, els resultats estan recollint els fruits de la reestructuració i la
millora de l'eficiència dutes a terme durant els anys de la crisi».
El president també ha posat en relleu que el mercat està valorant positivament l'estratègia
seguida i les actuacions executades, que es reflecteixen en una important apreciació de la
cotització borsària. Des dels 70 milions d’euros que a principis d’any valia la companyia,
«avui el valor d'Ercros a la Borsa està entorn dels 200 milions d'euros, cosa que significa que
el mercat creu en el futur de la nostra companyia».
En resposta als accionistes que reclamen el pagament de dividend, Antoni Zabalza ha
confirmat que «quan la reiteració dels actuals resultats positius confirmi la consolidació de la
recuperació de la companyia, i quan l'execució de les actuacions essencials del pla estratègic
quedi resolta, no esperarem un segon més del necessari per a repartir un dividend. Per a
aquest Consell no hi hauria major satisfacció que poder compensar la confiança, que durant
aquesta llarga i difícil crisi els accionistes han dipositat a Ercros, que amb el pagament d'un
dividend».
Han concorregut a la Junta 8.947 accionistes titulars de 81.623.176 accions, que representen
el 71,5% del capital subscrit amb dret a vot, del qual un 13,2% ha estat present i un 57,4% ha
estat representat.
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