TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi
Zelo uspešno leto 2011 v Termah Čatež
Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje
družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja naslednje
sporočilo, vezano na poslovanje družbe v letu 2011:
Fizični kazalci
V Termah Čatež d.d. so gosti v letu 2011 ustvarili 689.866 (2010: 688.205) prenočitev, kar
predstavlja 0,2% več kot leto prej. Z doseženim smo v Čatežu zelo zadovoljni, saj je bil
hotel Terme (150 sob) od 18. januarja do 22.aprila zaprt za obiskovalce. Izpad števila
prenočitev zaradi zaprtja hotela Terme znaša več kot 15 tisoč prenočitev.
Domači gosti so zabeležili 382.174 prenočitev, tuji gosti pa 307.692 prenočitev. S
selektivnim marketinškim pristopom smo uspeli zabeležiti rast povpraševanja na tujem
tržišču, kjer prevladujeta predvsem Italija, Hrvaška in Srbija. Povečanje prenočitev tujcev
znaša v letu 2011 primerjalno z letom poprej 5,4%.
V Termah Čatež d.d. v letu 2011 realizirali nekaj manj kot 8% vseh prenočitev v
Sloveniji in 24,0% vseh prenočitev v Slovenskih naravnih zdraviliščih.

Ocena poslovanja
Ocenjujemo, da smo v Termah Čatež d.d. v letu 2011 realizirali skupno slabih 35 milijonov
EUR poslovnih prihodkov in dobiček iz poslovanja v višini 5 milijona EUR in 5 milijona EUR
amortizacije. Poslovni rezultat v letu 2011 ponovno dokazuje, da so Terme Čatež daleč
najuspešnejša turistična družba v Sloveniji že več kot 10 let zapored.
Pomembnejše investicije
- Prenova in razširitev Hotela Terme
Januarja 2011 se je pričela izvedba 2. faze projekta prenove in razširitve hotela Terme, ki
predstavlja nadgradnjo hotela z 88 sobami in obnovo obstoječega namestitvenega dela
vključno s povezovalnimi hodniki ter dvigali. Izvedba je bila v celoti končana v juliju 2011,
razširjeni in obnovljeni hotel Terme tako v šestih etažah obsega skupaj 212 sob in 14
apartmajev.
Projekt je sofinanciran z nepovratnimi sredstvi evropskega sklada za regionalni razvoj.
- Razširitev kampa z mobilnimi hišicami

V začetku leta 2011 se je pričela razširitev kampa vključno s predvideno infrastrukturo za
potrebe postavitve 22 mobilnih hišic na južnem delu kampa. Investicija je bila končana v
aprilu 2011. V letu 2012 pa se bo kamp razširil še z postavitvijo 10 dodatnih mobilnih hišic.
Delnica

Tržna cena delnice Term Čatež d.d. (enotni tečaj na Ljubljanski borzi) je na dan
31.12.2011 znašala 179 EUR, tržna cena delnice na dan 31.12.2010 pa je znašala 190,00
EUR. Tečaj delnice se je v primerjalnem obdobju znižal za 5,8%. V enakem obdobju znaša
znižanje Slovenskega blue chip indeksa -30,7%.
Vpogled v današnjo objavo bo dostopen javnosti od trenutka objave na SEOnetu
Ljubljanske borze, tudi na spletni strani www.terme-catez.si za obdobje najmanj 5 let od
datuma objave, pod naslovom:
O podjetju – Medijsko središče – Sporočila za javnost.
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