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PREDLOG UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA O DELITVI
BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2021
Celje, 12. 4. 2022

PREDLOG UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA 2021
Bilančni dobiček
- dividende (21,00 €/d)

25.006.577
16.411.752

- nagrade Upravi
- preneseni dobiček

/
8.594.825

- povečanje drugih rezerv iz dobička

/

Pojasnilo predloga uporabe bilančnega dobička leta 2021: V fazi priprave poslovnega načrta za
poslovno leto 2022 smo zaradi zelo negotovih razmer v mednarodnem gospodarstvu predvsem na
področju surovin in energentov ter nihanju v povpraševanju ter pritisku na cene v industriji pigmenta
titanovega dioksida načrtovali realizacijo čistega dobička v višini 20,1 milijon € (realiziran čisti dobiček
v letu 2021 je znašal 33,3 milijonov €), torej gre za 40% načrtovani padec.
Razmere v prvi četrtini leta 2022 so zaradi dodatnega poslabševanja razmer v nabavnih verigah in
posledično naraščajočih cenah strateških surovin in energentov izredno negotove. Na negotovost
dodatno vpliva še vojna v Ukrajini. Pričakujemo znatno povečano volatilnost, tako na področju
povpraševanja po izdelkih kot tudi na področju nabave surovin. Soočamo se z velikimi riziki na področju
oskrbe s strateškimi surovinami, kjer niso izključena pomanjkanja določenih vrst surovin in energentov,
ki lahko pomenijo izredno povečanje cen ali celo nezmožnost dobave ter s tem povezan rizik zaustavitve
proizvodnje. Ne glede na dobre prve ocene poslovanja v prvem kvartalu leta 2022 ocenjujemo, da ne
bo možno v vseh obdobjih leta učinka povišanih nabavnih cen uravnotežiti s spremembo prodajnih cen,
zato lahko pričakujemo tudi zmanjšanje realiziranih prodajnih marž.
V skladu z opisanimi razmerami v poslovnem okolju uprava predlaga izplačilo dividend v višini 16,4
milijone € oziroma 21,00 €/delnico. Skupna vrednost dividendnega izplačila pa bi dosegla 49,4 %
ustvarjenega čistega poslovnega izida v letu 2021.
Uprava meni, da predlagana delitev bilančnega dobička na ustrezni način odraža poslovno uspešnost
družbe, zagotavlja nadpovprečno dividendno donosnost v primerjavi z ostalimi družbami v panogi, hkrati
pa predstavlja odgovoren odziv na močno povečane rizike poslovanja v zvezi z nestabilnimi razmerami
na področju nabave strateških surovin in energentov. Pričujoč predlog delitve bilančnega dobička prav
tako pomaga graditi ustrezno višino kapitala podjetja, potrebnega za zagon novega cikla investicijske
dejavnosti.
Razlika bilančnega dobička v višini 8,6 milijonov € se kot preneseni dobiček prenese v naslednje
poslovno leto.
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