
 

 

Nr. 2220 /22.03.2018 

 

COMUNICAT 

 

PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

privind repartizarea profitului net realizat 

în exerciţiul financiar al anului 2017 

 

În situaţiile financiare întocmite pentru anul 2017, supuse aprobării 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.I.F. Oltenia S.A. convocată pentru 

data de 25/26.04.2018, sunt prezentaţi următorii indicatori: 

                    - lei -  

TOTAL VENITURI  108.505.698 

TOTAL CHELTUIELI 26.587.898 

PROFIT BRUT 81.917.800 

IMPOZIT PE PROFIT 7.613.836 

PROFIT NET 74.303.964 

 

Profitul net al exerciţiului financiar este de 74.303.964 lei, superior cu 

4,48% celui prevăzut prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2017. 
 

Consiliul de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A. propune Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor ca profitul net realizat să fie repartizat pe 

următoarele destinaţii:  
 

 

DESTINAŢIE 
SUMA 

(lei) 
PONDERE ÎN PROFIT NET 

(%) 
Dividende 40.611.600 54,66 
Alte rezerve (surse proprii de 
finanțare)  

33.692.364 45,34 

TOTAL PROFIT NET 
REPARTIZAT 

74.303.964 100,00 
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 Dividendul brut propus a se acorda pentru o acţiune deţinută la data de 
înregistrare este de 0,07 lei/acţiune, ceea ce reprezintă o rată de distribuire de 
54,66% din total profit net realizat în exerciţiul financiar al anului 2017.  

Dividendul brut propus asigură un randament de 3,70% din prețul mediu 
de tranzacționare al acțiunilor în anul 2017 și de 3,21% din prețul de 

închidere/acțiune al pieței din ultima zi de tranzacționare a anului 2017.  

Acţionarii îndreptăţiţi să primească dividendele distribuite din profitul net 
realizat în exerciţiul financiar din anul 2017 sunt cei ce vor fi înregistraţi în 
registrul consolidat al acţionarilor la data de înregistrare ce va fi aprobată de 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în conformitate cu prevederile art. 
86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009. 
Consiliul de Administraţie a propus și va supune spre aprobare Adunării 

Generale Ordinare a Acţionarilor ca data de înregistrare să fie 03.10.2018. 
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