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  Nr 1596 /05.03.2012 

COMUNICAT 
 

PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRA ŢIE  
privind repartizarea profitului net realizat 

în exerciţiul financiar al anului 2011, a dividendului brut pe acţiune, 
a termenului şi a modalităţilor de plată a dividendelor către acţionari 

 
În situaţiile financiare întocmite pentru anul 2011, supuse aprobării Adunării 

Generale Ordinare a Acţionarilor S.I.F. Oltenia S.A. convocată pentru data de 
26/27.04.2012, sunt prezentaţi următorii indicatori: 

                     - lei -  
TOTAL VENITURI  133.228.303 

TOTAL CHELTUIELI 37.108.402 

PROFIT BRUT 96.119.901 

IMPOZIT PE PROFIT 12.677.231 

PROFIT NET, din care: 83.442.670 

- Repartizat pentru rezerve legale - 

- Profit rămas nerepartizat la 31.12.2010 83.442.670 

 
Având în vedere situaţiile financiare întocmite pentru exerciţiul financiar al anului 

2011, 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 7.982.999 9,56 
  2. Dividende 75.421.543 90,39 
  3. Acoperirea cheltuielilor aferente rezultatului reportat, 
respectiv cheltuieli aferente exerciţiului financiar precedent, 
înregistrate în exerciţiul financiar curent în rezultatul reportat 
conform prevederilor Regulamentului 4/2011 privind Regle- 
mentările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunită-
ţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate regle-
mentate şi supravegheate de CNVM art. 78 

38.128 0,05 

TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT 83.442.670 100,00 
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� Dividendul brut  ce urmează a se acorda pentru o acţiune deţinută la data de 
înregistrare de 15.05.2012 se propune a fi 0,13 lei/acţiune, ceea ce reprezintă o 
rată de distribuire de 90,39% din total profit net realizat în exerciţiul financiar al 
anului 2011. 
� Se propune ca distribuirea dividendelor care urmează a se plăti acţionarilor ce 

deţin acţiuni la data de înregistrare să înceapă în luna septembrie 2012.  

� Modalităţile de plată a dividendelor se propun a fi următoarele: 
 

I. Prin intermediul unei bănci (sucursale, filiale, agenţii)  
Acţionarii persoane fizice rezidente care deţin la data de înregistrare cel puţin 500 

acţiuni, care în localitatea de domiciliu au deschisă o entitate funcţională 

(sucursală/filial ă/agenţie)  a băncii, vor putea  ridica dividendele de la acea entitate, în baza 

actului de identitate valabil la data prezentării.  

Adresele de domiciliu sunt cele din registrul consolidat al acţionarilor la data de 
înregistrare, respectiv 15.05.2012.  
 

II. Prin mandat poştal 
Pentru acţionarii persoane fizice rezidente care deţin la data de înregistrare între 500 

şi 50.000 acţiuni (inclusiv), care nu-şi exprimă opţiunea de plată a dividendelor prin cont, 

cu domiciliul în alte localităţi decât cele prevazute la pct. I., dividendele vor fi expediate 

eşalonat prin mandate poştale, pe adresele din registrul consolidat al acţionarilor la data de 

înregistrare - 15.05.2012. 

 
III. Prin virament bancar , într-un cont în lei deschis la o bancă din România, 

pentru:  

1) acţionarii persoane fizice rezidente care au solicitat plata prin virament în cont 

bancar personal până la o dată anunţată; 

2) acţionarii persoane juridice rezidente 

3) acţionarii persoane fizice şi juridice nerezidente  

 
IV. Plata în numerar, prin casieria deschisă de societate în acest scop, pentru 

acţionarii persoane fizice care deţin la data de înregistrare un număr mai mic de 500 de 

acţiuni. 

Adresa casieriei deschisă de societate la sediul S.I.F. Oltenia S.A.: Craiova – Str. 

Tufănele nr.1, tel. 0251-419-343. 

Plata dividendelor se va face pe baza actului de identitate valabil. Plata prin 

imputerniciţi se va efectua în baza unei procuri speciale autentice şi actului de identitate al 

împuternicitului. 

 
 




