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PROPUNEREA SOCIETĂŢII 
privind repartizarea pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2022,  

fixarea dividendului brut pe acțiune 
 

- punctul 3 al ordinii de zi a ședinței A.G.O.A. din data de 24/25.04.2023 
 
 
 
Preambul 
 
Politica Transilvania Investments Alliance privind remunerarea propriilor acționari are în vedere 
următoarele aspecte relevante: 

✓ Interesul investiţional pe termen lung este generat de atingerea unor randamente atractive şi 
sustenabile pe un orizont de timp previzibil; 

✓ Angajarea şi susţinerea unor rate excesive de distribuire a dividendelor din rezultatele pozitive 
obţinute nu s-a dovedit fezabilă pe termen mediu/lung, deoarece determină o erodare accelerată 
(valorică și calitativă) a portofoliului administrat şi limitează derularea programelor investiţionale; 

✓ Finanțarea optimă a programelor investiționale anuale presupune angajarea pe un orizont mediu 
și lung a resurselor financiare și este bazată atât pe factori interni (eficientizarea programelor 
dezinvestiționale pentru facilitarea procesului de valorificare a participațiilor încadrate în 
categoria exit accelerat), cât și pe factori externi (conjunctura generală caracterizată prin 
condițiile de lichiditate și evoluția reperelor de tranzacționare); 

✓ Interesul Societății referitor la corelarea fluxurilor de trezorerie cu cerinţele de remunerare a 
acţionarilor, astfel încât operaţiunile necesare asigurării resurselor financiare să nu determine 
efecte negative semnificative asupra valorii şi calităţii portofoliului administrat. 

 
Pentru perioada 2020-2024, în strânsă corelare cu nivelul lichidităţilor existente, cu stadiul procesului de 
restructurare a portofoliului administrat şi cu cerinţele de asigurare a resurselor necesare pentru 
derularea programelor investiţionale, Politica de remunerare a acţionarilor TRANSILVANIA INVESTMENTS 
ALLIANCE prevede următorul mix de instrumente de remunerare a capitalului investit în titlurile TRANSI: 

✓ Distribuirea de dividende în numerar ce vizează un randament competitiv prin raportare la prețul 
mediu de tranzacționare aferent exercițiului financiar pentru care se calculează dividendul; 

✓ Derularea unor programe de răscumpărare de acțiuni TRANSI urmate de anularea acestora și 
reducerea capitalului social al companiei, sub rezerva aprobării de către acționarii Societății. 

 
Aceeași politică menționează faptul că în scopul creşterii nivelului surselor de finanțare din profitul net 
care rămâne la nivelul Societăţii pentru derularea programelor investiţionale şi asigurarea sustenabilităţii 
activităţii acesteia, ȋn deplin acord cu interesul pe termen lung al acţionarilor, Societatea are în vedere 
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distribuirea de dividende ȋn numerar ce vizează o rată de distribuire de aproximativ 30% din profitul net 
realizat și repartizat, dar nu mai mult de un nivel ce ar genera un randament maximal de 5% prin raportare 
la prețul mediu de tranzacționare aferent exercițiului financiar pentru care se calculează dividendul. În 
situația în care, în deplin acord cu contextul macroeconomic și investițional general, Societatea identifică 
o serie de oportunități investiționale care ar putea conduce la creșterea ANC, respectiv a valorii de piață 
a acțiunilor TRANSI, Societatea poate avea în vedere propunerea de repartizare a întregului profit către 
rezerve legale și/sau alte surse proprii de finanțare, în baza hotărârii adunării generale a acționarilor. 
Argumentele ce vor sta la baza acestei decizii vor fi evidențiate în cadrul propunerii anuale de repartizare 
a rezultatului exercițiului. 
 
PROPUNEREA SOCIETĂŢII privind repartizarea pe destinaţii a profitului net realizat în exerciţiul financiar 
din anul 2022, fixarea dividendului brut pe acţiune 
 
"3. Aprobarea repartizării pe destinaţii a profitului net realizat în exerciţiul financiar din anul 2022 şi 
fixarea dividendului brut pe acţiune în sumă de 0,0140 lei/acţiune". 
 
În situaţiile financiare anuale întocmite de societate pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 
din anul 2022, conform I.F.R.S., astfel cum acestea sunt supuse aprobării adunării generale ordinare a 
acţionarilor societăţii, cu privire la profit, sunt prezentate următoarele date: 
 

- lei - 

Total venituri nete  91.339.937,00 

Total cheltuieli operationale 28.188.159,64 

Profit înainte de impozitare 63.151.777,36 

Venit impozit pe profit 569.960,80 

Profit net de repartizat 63.721.738,16 

 
Conducerea Societăţii propune şi recomandă Adunării Generale Ordinare a acţionarilor ca profitul net 
realizat în exerciţiul financiar din anul 2022 să fie repartizat pe următoarele destinaţii: 
 

Nr. 
crt. 

Destinaţie Suma (lei) 

1. Dividende 30.274.213,16 lei 
( 0,0140 lei / acțiune) 

2. Alte rezerve - surse proprii de finanţare 
constituite din profit  

 
33.447.525,00 lei 

 TOTAL profit net realizat şi repartizat 63.721.738,16 lei 

 
Dividendul brut ce urmează a se acorda pentru o acţiune deţinută la data de înregistrare se fixează la 
0,0140 lei/acţiune, reprezentând un randament de 4,9% prin raportare la preţul mediu de tranzacţionare 
a acţiunilor TRANSI pe piaţa BVB-REGS în perioada 01.01.2022-31.12.2022. 
 
Valoarea propusă pentru dividendul brut cuvenit acţionarilor pentru exerciţiul financiar 2022: 

✓ este în concordanţă cu politicile Societății de remunerare a propriilor acţionari; 
✓ dividendul propus a se acorda din profitul net aferent anului 2022 (0,0140 lei/acţiune) presupune 

randament implicit al dividendului situat în zona maximală prevăzută de politica menționată 
anterior; 

✓ dividendul de 0,0140 lei/acţiune propus a se acorda pentru anul 2022 implică o rată de distribuire 
a dividendului de aprox. 47,5% prin raportare la rezultatul exercițiului din care se realizează 
distribuirea (nivel net superior ratei prevăzute de politica de remunerare menționată anterior). 
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Plata dividendelor din profitul realizat în exerciţiul financiar 2022 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 intr-un ziar de circulație națională şi 
care va fi postat pe website-ul societăţii: www.transilvaniainvestments.ro.  
 
Acţionarii îndreptăţiţi să primească dividendele distribuite din profitul net realizat în exerciţiul financiar 
din anul 2022 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. 87 alin.3 din 
Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.  
 
Conducerea societăţii propune şi supune aprobării adunării generale a acţionarilor ca data de înregistrare 
să fie 31.05.2023, iar data plăţii să fie 23.06.2023.   

 

 

Preşedinte Executiv 

Radu - Claudiu ROŞCA 

 

 

 

Vicepreşedinte Executiv 

Theo - Dorian BUFTEA 

 

 

Vicepreşedinte Executiv 

Stela CORPACIAN 

 

 

 


