La Junta Extraordinària d'Ercros rebutja les propostes presentades per la minoria
La Junta General Extraordinària d'accionistes d'Ercros, que s'ha celebrat avui a Barcelona, ha
rebutjat els tres punts de l'ordre del dia que porten causa dels presentats per accionistes titulars del
3,28%, que, per considerar que es tractava de matèries que eren competència del Consell
d'Administració, van quedar fora de l'ordre del dia de la Junta Extraordinària que es va celebrar el
passat 29 de setembre.
Aquests tres punts fan referència a l'aprovació de: (i) una política de prima d'assistència a la junta
que exclogui les juntes extraordinàries; (ii) una reducció de l'import màxim anual que pot
percebre el conjunt dels consellers perquè es fixi en 350.000 euros i (iii) impartir instruccions al
Consell perquè, en el cas que s'obtinguin beneficis en el 2016, es proposi el repartiment d'un
dividend. En un pronunciament públic el Consell d'Administració ha recomanat el vot en contra
de tots tres punts.
La Junta ha estat presidida per la consellera coordinadora suplent, Lourdes Vega Fernández, quen
en la seva intervenció ha destacat que «la voluntat del Consell de pagar un dividend a càrrec del
present exercici ha quedat ja molt clara» però que el moment de proposar-ho serà la propera Junta
Ordinària, quan a la vista del resultat de l'exercici es discuteixi sobre la seva aplicació.
La presidenta ha recordat que el Consell també s'ha compromès a posar en marxa un programa de
recompra i amortització d'accions pròpies fins a un import màxim del 5% del capital social.
«Aquestes decisions -ha dit- cal emmarcar-les en la voluntat del Consell de restaurar el clima de
pau social que sempre havia imperat en la companyia i que en els últims anys s'ha vist alterat».
Lourdes Vega ha acabat la seva intervenció davant la Junta demanant la confiança dels accionistes
en els següents termes: «la marxa de la companyia és envejable; la nostra acció és de les que més
s'ha valoritzat de la Borsa espanyola aquest any; l'estratègia que seguim està donant els seus fruits
i el Pla Act d'inversions que estem aplicant transformarà la companyia a quatre anys vista. Apel·lo
a la seva confiança perquè puguem seguir per el camí que hem iniciat i ens permetin dedicar tot el
nostre esforç a assegurar la sostenibilitat de la situació actual ».
Han concorregut a la Junta 8.983 accionistes titulars de 82.291.433 accions, que representen el
72,1% del capital subscrit amb dret a vot, del qual un 15,7% ha estat present i un 56,4% ha estat
representat.
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