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LJUBLJANA - Potem ko so leta 2009 prejeli slabih 200 tisočakov, lani pa že skoraj pol milijona evrov, bodo lastniki družbe TBP - med njimi je največji Prevent-Halog
Nijaza Hastorja - letos deležni dividend v višini kar 960.460 evrov bruto.
Da je tovarna, ki ima več kot 600 zaposlenih in izdelke dobavlja avtomobilskim proizvajalcem, kot so Volkswagen, Audi, Porsche in Lamborghini, več kot zmožna izplačati toliko denarja,
kažejo tudi lanski rezultati. Čisti dobiček TBP je bil namreč rekorden in je znašal več kot 1,6 milijona evrov, prihodki pa so skoraj presegli tiste izpred krizo. Znašali so 41,5 milijona evrov.
Na skupščini, ki je bila prejšnji teden in je potrdila omenjeno izplačilo dividend, je nadzorni svet seznanil delničarje, "da sedanje vodstvo dobro obvladuje likvidnostne razmere v družbi in
da načrtovane investicije ne bodo ogrožale plačilne sposobnosti".
Nadzorniki, ki jih vodi Bogdan Šavli, so tudi pozvali vodstvo TBP, naj izkoristi krizne razmere na tržišču in od dobaviteljev repromateriala iztrži tako znižanje cen materialov kot tudi
ugodnejše plačilne pogoje. "Nadzorni svet pričakuje, da bo v letu 2011 osvojenih več novih artiklov za nove kupce, kar bo garancija za optimalen razvoj družbe in socialno varnost
zaposlenih," so dodali.
Direktor Stanislav Loncner je medtem delničarjem pojasnil, da je "eden izmed ciljev tudi doseči maržo, primerljivo v avtomobilski branži". "Glede selitve dela proizvodnje v Srbijo je
uprava po dogovorih z nadzornim svetom ocenila, da to v tem trenutku ni primerno in da je mogoče to nadomestiti s pospešeno avtomatizacijo proizvodnje," je dejal Loncner. Letos
nameravajo v TBP v razširitev proizvodnih prostorov ter upravnega dela vložiti 3,5 milijona evrov.
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