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PROPUNEREA DIRECTORATULUI ŞI A CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE 

ivind repartizarea pe destinaţii a profitului net realizat în exerciţiul financiar din anul 2014

cţiune şi stabilirea termenulu

pr , 

fixarea dividendului brut pe a i şi a modalităţilor de plată a 

dividendelor către acţionari 

rii generale 

ordinare a acţionarilor societăţii, cu priv ntate următoarele date: 

- situaţii preliminate - 

1

 

 În situaţiile financiare anuale întocmite de societate pentru activitatea desfăşurată în 

exerciţiul financiar din anul 2014, astfel cum acestea sunt supuse aprobării adună

ire la profit, sunt preze

- lei - 
Total venituri 37.601.139 

Total cheltuieli  77.177.926 

Profit brut (înainte de impozitare) 60.423.263 

Impozit pe profit 5.553.393 

Profit net nerepartizat 54.869.870 

 

 Corelat cu obiectivele înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli întocmit pentru exerciţiul 

financiar 2015 şi cu nivelul lichidităţilor existente şi estimate pentru acest an, Directoratul şi 

Consiliul de Supraveghere ale S.I.F. Transilvania propun şi recomandă Adunării Generale 

Ordinare a acţionarilor ca profitul net realizat în exerciţiul financiar din anul 2014, rămas 

erepartizat la 31.12.2014, să fie repartizat pe următoarele destinaţii: 

 

crt

Destinaţie Suma (lei) Pondere ofit net 

(%) 

n

Nr. 

. 

 în pr

1. Rezerve legale 2.363.895,00 4,31 

2. Dividende* 27.303.583,30 49,76 
(0,0125 lei/acţiune) 

3. prii de Alte rezerve - surse pro

finanţare constituite din profit 

 

25.202.391,70 

 

45,93 

 TOTAL profit net realizat şi repartizat 54.869.870,00 100 

 

* Dividendul brut pentru o acţiune deţinută la data de înregistrare s-a calculat prin raportare la 

numărul de acţiuni rezultat prin dublarea capitalului social în anul 2014 (2.184.286.664 acţiuni, cu 

valoarea nominală de 0,1 lei/acţiune). 
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Dividendul brut ce urmează a se acorda pentru o acţiune deţinută la data de înregistrare 

se fixează la 0,0125 lei/acţiune, ceea ce reprezintă o rată de distribuire de 49,76% din profitul net 

realizat şi repartizat. 

 

Valoarea propusă pentru dividendul brut cuvenit acţionarilor pentru exerciţiul financiar 

2014 ţine seama atât de cerinţa menţinerii remunerării acţionarilor prin distribuirea de dividende, 

cât şi de cerinţele de consolidare a potenţialului investiţional al societăţii (pentru susţinerea 

programelor de creştere şi concentrare investiţională, pentru continuarea restructurării portofoliului, 

pentru asigurarea sustenabilităţii pe termen lung a acţiunilor S.I.F. Transilvania). 

Plata dividendelor din profitul realizat în exerciţiul financiar 2014 se va face conform 

prevederilor legale în vigoare. Eventualele costuri aferente plăţii dividendelor vor fi suportate de 

către acţionari. Modalităţile de plată şi procedurile corespunzătoare vor fi stabilite de către 

Directorat şi vor fi aduse la cunoştinţă acţionarilor printr-un comunicat ce va fi publicat cel puţin în 

ziarul Bursa şi care va fi postat pe website-ul societăţii: www.siftransilvania.ro.  

Acţionarii îndreptăţiţi să primească dividendele distribuite din profitul net realizat în 

exerciţiul financiar din anul 2014 sunt cei 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. Directoratul şi 

Consiliul de Supraveghere au propus şi au supus spre aprobarea adunării generale a acţionarilor 

ca data de înregistrare să fie 25.06.2015, iar data plăţii să fie 01.07.2015. 
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