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  Nr.  1738 /10.03.2011 

COMUNICAT 
 

PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRA ŢIE  
  

privind repartizarea profitului net realizat 

în exerciţiul financiar al anului 2010, a dividendului brut pe acţiune, 

a termenului şi a modalităţilor de plată a dividendelor către acţionari 

 

În situaţiile financiare întocmite pentru anul 2010, supuse aprobării Adunării 

Generale Ordinare a Acţionarilor S.I.F. Oltenia S.A. convocată pentru data de 

28/29.04.2011, sunt prezentaţi următorii indicatori: 
                     - lei -  

TOTAL VENITURI  168.522.412 

TOTAL CHELTUIELI 79.069.289 

PROFIT BRUT 89.453.123 

IMPOZIT PE PROFIT 8.458.185 

PROFIT NET, din care: 80.994.938 

- Repartizat pentru rezerve legale - 

- Profit rămas nerepartizat la 31.12.2010 80.994.938 
 

 

Având în vedere situaţiile financiare întocmite pentru exerciţiul financiar al 

anului 2010, 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  

(%) 

1. Surse proprii de finanţare constituite din profit 37.482.509 46,28

2. Dividende 43.512.429 53,72

TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT 80.994.938 100,00
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� Dividendul brut  ce urmează a se acorda pentru o acţiune deţinută la data de 
înregistrare de 16.05.2011 se propune a fi 0,075 lei/acţiune, ceea ce 
reprezintă o rată de distribuire de 53,72% din total profit net realizat în 
exerciţiul financiar al anului 2010. 
� Se propune ca distribuirea dividendelor care urmează a se plăti acţionarilor ce 

deţin acţiuni la data de înregistrare să înceapă în luna septembrie 2011.  
� Modalităţile de plată a dividendelor se propun a fi următoarele: 
1. Intermediul unei bănci (sucursale, filiale, agenţii) - Acţionarii persoane 

fizice deţinători a minim 100 acţiuni, care în localitatea de domiciliu au 
deschisă o entitate funcţională (sucursală/filial ă/agenţie) a băncii respective, 
vor putea ridica dividendele de la acea entitate a băncii de pe teritoriul 
României, în baza actului de identitate valabil la data prezentării. 

Adresele de domiciliu sunt cele din registrul consolidat al acţionarilor la data de 
referin ţă, respectiv 06.04.2011.  
 

2. Mandat poştal - Acţionarii persoane fizice cu deţineri cuprinse între 100 şi 
50.000 acţiuni inclusiv, cu domiciliul în alte localităţi decât cele prevăzute la pct. 1, vor 
primi dividendele expediate eşalonat prin mandate poştale, pe adresele din registrul 
consolidat al acţionarilor la data de referinţă - 06.04.2011. 
 

3. Virament bancar: 
- acţionarii persoane juridice, indiferent de numărul de acţiuni deţinute; 
- acţionarii persoane fizice care au solicitat în scris plata prin virament în cont 
bancar. 

 

Acţionarii îndreptăţiţi să primească dividendele distribuite din profitul net 
realizat în exerciţiul financiar din anul 2010 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. 238, alineat (1) din Legea 
nr. 297/2004 - privind piaţa de capital. Consiliul de Administraţie a propus si va supune 
spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ca data de înregistrare să fie 
16.05.2011. 

Acţionarii vor fi informaţi cu privire la modalitatea de distribuire a dividendelor 
prin comunicate ce vor fi transmise în timp util Bursei de Valori Bucureşti şi care vor fi 
publicate în presă şi pe site-ul oficial al S.I.F. OLTENIA S.A.: www.sifolt.ro. 

 

Consiliul de Administraţie 
conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu 

Vicepreşedinte / Director General Adjunct 


