Ercros proposa a la junta una política estable de retribució a l'accionista
El consell d'administració d'Ercros, a més d'una retribució a l'accionista amb càrrec als
beneficis de l'exercici 2016, proposarà a la junta general ordinària d'accionistes la ratificació
d'una política de retribució a l'accionista amb càrrec als beneficis dels propers quatre anys
(2017-2020).
La retribució amb càrrec als beneficis de 2016 equival a un payout total del 30%. Un 10%
del qual correspon a un dividend de 4 cèntims d'euro per acció i el 20% restant a la recompra
d'accions pròpies per a la seva amortització. Amb aquesta finalitat, l'ordre del dia de la junta
també inclou una reducció del capital social en 932.058 euros, mitjançant l'amortització de
3,12 milions d'accions que posseeix la Societat en autocartera, equivalents al 2,7% del capital
social, que van ser adquirides d'acord amb el que preveia el programa de recompra dut a
terme entre gener i març de 2017.
La política de retribució a l'accionista (2017-2020), la ratificació de la qual també figura en
l'ordre del dia de la junta, contempla un payout total que evolucionarà de forma creixent fins a
un màxim del: 35% del benefici del 2017; 40% del benefici del 2018; 45% del benefici del
2019; i 50% del benefici del 2020.
Per tal de fer compatible aquest payout amb el manteniment de la solvència de la companyia,
es condiciona la retribució a l'obtenció d'un benefici per acció d'almenys 0,10 euros/acció
(0,40 euros/acció el 2016); i al manteniment de dues referències de solvència i
palanquejament: que el deute financer net/ebitda ordinari sigui inferior o igual a 2 (1,1 el
2016); i que el deute financer net/fons propis sigui inferior o igual a 0,5 (0,3 el 2016).
Igual que en la retribució amb càrrec a 2016, la política contempla dues vies per retribuir
l'accionista: la recompra d'accions pròpies per a la seva amortització i el pagament d'un
dividend. La recompra d'accions pròpies és la via preferent, sempre que es prevegi el
repartiment d'un dividend d'almenys: el 12% del benefici del 2017; el 14% del benefici del
2018; el 16% del benefici del 2019; i el 18% del benefici del 2020.
Finalment, la junta inclou els punts habituals en aquest tipus de juntes, a més de la ratificació
de la consellera independent, Carme Moragues Josa, nomenada per cooptació pel consell el
21 de març, per substituir el conseller Jordi Dagà Sancho mort a finals del 2016 .
La junta està convocada per celebrar-se a Barcelona, el proper 22 de juny en primera
convocatòria, i, de no concórrer el quòrum necessari, el 23 de juny en segona convocatòria.
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