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PUNCTUL 2 AL ORDINII DE ZI AGOA 

Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2016, 

conform propunerilor Consiliului de administrație, în una din 

următoarele două variante: 

SIF Banat-Crișana urmărește păstrarea unui echilibru între remunerarea acționarilor prin 

dividend și nevoia de finanțare a investițiilor noi din profitul reinvestit. Strategia de păstrare a 

acestui echilibru are în vedere creșterea atractivității investiționale pe termen lung pentru 

acțiunile SIF Banat-Crișana și menținerea potențialului de dezvoltare viitoare a Societății, 

asigurând creșterea valorii create pentru acționari.  

Remunerarea acționarilor prin distribuire de dividende, prin reinvestirea profitului, ori prin 

răscumpărarea propriilor acțiuni, pot aduce, pe termen mediu și lung, beneficii suplimentare 

acționarilor.  

Situațiile financiare individuale IFRS întocmite pentru exercițiul financiar 2016 prezintă 

următoarele rezultate: 

 [lei] 

Total active 2.110.189.328 

Total datorii  155.943.243 

Total capitaluri proprii 1.954.246.085 

Profit înainte de impozitare 84.301.479 

Profit net 81.362.701 

Consecvenți obiectivului de maximizare a randamentului total pentru acționarii Societății și 

având în vedere programul de răscumpărare a 20.000.000 de acțiuni proprii, aprobat de AGEA 

din data de 11.10.2016, care se va derula în perioada următoare, Consiliul de Administrație 

propune acționarilor repartizarea profitului net realizat în anul 2016 prin una din următoarele 

două variante: 

VARIANTA I: 

Consiliul de administrație propune repartizarea profitului net aferent exercițiului 

financiar 2016, în sumă de 81.362.701 lei, pe următoarele destinații: 

- Dividende 31.080.000 lei, reprezentând 0,06 lei brut pentru o acțiune 

- Alte rezerve 50.282.701 lei  

Aprobarea unui dividend brut/acțiune de 0,06 lei reprezintă o rată de distribuție de 38% din 

profitul net. 

Consiliul de administrație supune aprobării adunării generale a acționarilor suportarea costurilor 

aferente plății dividendelor de către acționari din valoarea dividendului net. 

În urma hotărârii adunării generale a acționarilor de distribuire de dividende, SIF Banat-Crișana 

va readuce la cunoștința acționarilor printr-un comunicat, anterior datei plății, următoarele 

informații: valoarea dividendului pe acțiune, ex-data, data de înregistrare, data plății și plata 

dividendului prin Depozitarul Central, participanți și agentul de plată. Comunicatul va fi publicat 

pe pagina de Internet a societății, www.sif1.ro, și cel puțin într-un ziar de circulație națională. 

Simultan, se vor transmite în format standardizat, prin sistemul de raportare evenimente 

corporative – STP (Straight-Through Processing) – al Depozitarului Central (cf. Reg. CNVM 

nr. 1/2006 și Reg. CNVM nr. 13/2005), informații privind data de înregistrare și ex-data, data plății, 
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dividendul brut/acțiune, care vor ajunge instantaneu la participanții conectați la sistem (SSIF-uri 

și custozi). 

În conformitate cu obligațiile legale incidente (Legea 297/2004 – art. 146, alin 5^1 și art. 224 și 

Regulamentul CNVM/ASF nr. 1/2006 – art. 106^1 – cu modificările și completările ulterioare), plata 

dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central și al participanților, emitentul 

desemnând ca agent de plată o instituție financiară. 

Conform reglementărilor în vigoare (Legea nr. 297/2004 - art. 238, Regulamentul CNVM/ASF 

nr. 6/2009 și Regulamentul CNVM/ASF nr. 1/2006  - art. 129^2 și art. 129^3), corespunzător 

punctului 2 de pe ordinea de zi privind propunerea de dividend, adunarea generală a acționarilor 

trebuie să stabilească o dată a plății. 

Data plății este data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori 

mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă (art. 2 lit. g) din Regulamentul 

CNVM/ASF nr. 6/2009). 

Data plății trebuie stabilită astfel încât această dată să fie într-o zi lucrătoare ulterioară cu cel 

mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare (art. 129^3 din reg. CNVM/ASF nr. 1/2006. 

Având în vedere propunerea de la punctul 8 de pe ordinea de zi a AGOA, privind stabilirea datei 

de 11 august 2017 ca dată de înregistrare (10 august 2017 ca ex-date), se propune data de 

4 septembrie 2017 ca dată a plății dividendelor.  

 

VARIANTA II: 

Consiliul de administrație propune repartizarea intregului profit net aferent exercițiului 

financiar 2016, în sumă de 81.362.701 lei, la Alte rezerve, pentru surse proprii de finanțare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZOLUȚIA SUPUSĂ APROBĂRII AGOA la punctul 2 al ordinii de zi – propusă de Consiliul de Administrație 

 

Varianta 1: 

Se aprobă: 

a) Repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2016, în sumă de 81.362.701 lei, pe 

următoarele destinații: 

- Dividende 31.080.000 lei, reprezentând 0,06 lei brut pentru o acțiune 

- Alte rezerve 50.282.701 lei  

b) Costurile aferente plății dividendelor se suportă de către acționari din valoarea dividendului net. 

c) Plata dividendelor către acționari se efectuează în conformitate cu prevederile legale. 

Se aprobă data de 4 septembrie 2017 ca dată a plății dividendelor.  

 

 

Varianta 2: 

Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2016, în sumă de 81.362.701 lei, 

la Alte rezerve, pentru surse proprii de finanțare. 

 


