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NOTA
privind repartizarea profitului net aferent exerciliului financiar 2016 9i a unor sume din

rezultatului reportat

Propunerile de repartizare a profitului net aferent exerciliului financiar 2016 9i a unor sume

din rezultatului reportat s-au efectuat in conformitate cu prevederile legislaliei in vigoare, respectiv:

. Legea Contabilihlii nr. 82/1991, republicatd, aft.19, alin-(3);

. Ordinul nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementdrilor contabile conforme cu Standardele

lnternationale de Rapoftare Financiard;
. Legea societdlilor nr. 31/1990, republicatd;
. Ordonanla Guvernului nr. 64/2001 privind repaftizarea profitului la societdlile nalionale,

companiile nalionale qi societdlile comerciale cu capital integral sau maioritar de stat, cu

modificdrite ulterioare qi Ordinul Ministrului Finanlelor Publice nr. 144/2005 privind aprobarea

Precizdrilor pentru determinarea sumelor ce fac obiectul repaftizdrii profitului conform O.G. nr.

64/2001 (aft. 1 alin. (3));
. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
. Bugetut de Venituri gi Cheltuieli pentru anul 2016 aprobat prin Hotararea nr. 1 a Adundrii

Generale Ordinare a Ac{ionarilor (A.G.O.A.) din data de 17-03.2016;
. Memorandumul cu tema: ,,Mandatarea reprezentanlilor statului in Adunarea generald a

actionarilor/Consiliutui de administratie, dupa caz, la societelib nalionale 9i societdlile cu capital

integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, in vederea ludrii mdsurilor ce se

impun pentru repaftizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2016 sub

formd de dividende/vdrsdminte la bugetul de stat";

. Ordonanta de lJrgenld nr. 1Og/2011 privind guvemanla corporativd a intreprinderilor publice;

. Legea nr. 297/2004 privind piala de capital cu modificdrile $i completdrile ulterioare;

. Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenlii gi operaliunile cu valori mobiliare, cu

modificdrile gi comptetdrile ulterioare (ad. 129^3 alin. (2))'

profitul contabil inregistrat de Conpet S.A. la data de 31 decembrie 2016, pentru care se

propune repartizarea, este de 76.302.914 lei, mai mare cu 4.756.310 lei fata de profitul net de

repartizat, deoarece suma de 4.756.310 lei, reprezentand participarea salarialilor la profit s-a

inregistrat pe cheltuiala anului 2016 sub formi de provizion

Fate de aceste prevederi, conform politicilor contabile adoptate de Consiliul de Administralie,



la profitul net de repartizat s-a adiugat suma de 73.725.670 lei reprezentand rezultatul reportat,
din care 17.118.920 lei aferent unor elemente care au afectat profitul anilor anteriori si 56.606.750
lei provenit din surplusul realizat din rezerve din reevaluare.

in aceste conditii, Consiliul de Administratie propune Adunerii Generale Ordinare a

Actionarilor se aprobe urmetoarele:

a) repartizare pe destinatiile legale a profitului contabil rimas dupi deducerea impozitului
pe profit la data de 31 decembrie 2016, in valoare de 76.302.914lei, dupi cum urmeazi:

Nr. crt. Element
Suma
(lei)

Pondere
element
in total

I

Profitul contabil remas dup5 deducerea impozitului pe
profit, Ieintregit cu provizionul pentru participarea

salariatilor la profit
76.302.914 100,00%

1 Participarea salariatilor la profit 4.756.310 6,230/o

2
Alte repartizeri previzute de lege - scutirea de la platd a

impozitului pe profit reinvestit
1 710 000 2,24o/o

3 Dividende cuvenite actionarilor 69 836 604 91,53%

Precizdri asupra calculelor privind determinarea sumelor repaftizate din profitul net:

. participarea salarialilor la profit in sumi de 4.756.310 lei, s-a determinat in
conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 14412005, in limita unui salariu de bazd mediu

lunar realizat in anul 2016, in funclie de numirul mediu de salariati realizat in exercitiul

financiar incheiat gi reprezinti 6,23o/o din profitul de repartizat;

. Alte repartizdri prevazute de lege, in sumi de 1.710.000 lei, reprezintd suma profitului

reinvestit pentru care s-a beneficiat de scutirea de plata a impozitului pe profit in cursul

anului 2016, conform art.22 din Legea nr. 22712015 privind Codul fiscal;

. diferenla de 69.836.604 lei (respectiv 91 ,53% din profitul de repartizat) se propune si
fie distribuitd ca dividende cuvenite actionarilor, in baza Bugetul de Venituri gi Cheltuieli

pentru anul 2016 si a Memorandumului referitor la repartizarea unei cote de minim

90% din profitul net realizat al anului 2016 sub forme de dividende/vdrseminte la

bugetul de stat.

Nu s-au repartizat sume la rezerve legale deoarece acestea sunt constituite ln prezent in

limita cotei de 20% din capitalul social, conform prevederilor art. 183 alin. (1) si (2) din Legea nr.

31/1 990 privind societetile cu modificdrile 9i completirile ulterioare.

Dividendul pe actiune

AvAnd in vedere ci:
. dividendele cuvenite actionarilor, conform propunerii

2016 sunt in sumd de 69.836.604 lei;
. dividendele se distribuie actionarilor propo4ional cu

de repartizare a profitului anului

cota de participare la capitalul



social, iar
. la 31 .12.2016 capitalul social al societatii este de 28.569.842 lei, divizat in 8.657.528

actiuni ordinare, nominative, indivizibile cu o valoare nominali de 3,3 lei,

rezultd o valoare a dividendului brut de 8,06657559 lei/actiune.

b) repartizarea sub forma de dividende a sumei de '17.1 18.920 lei reprezentand rezultat
reportat din corectarea unor elemente care au afectat profitul anilor anteriori.

Dividendul pe actiune

AvAnd in vedere cd:
. suma, din rezultat reportat, propusi spre distribuire ca dividend, este de 17.118.920 lei;
. dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul

social, iar
. la 31.12.2016 capitalul social al societetii este de 28.569.842 lei, divizat in 8.657.528

actiuni ordinare, nominative, indivizibile cu o valoare nominald de 3,3 lei,

rezultd o valoare a dividendului brut de 1,97734501 tei/acfiune.

c) repartizarea sub forma de dividende a sumei de 56.606.750 lei, reprezentand surplusul
realizat din rezerve din reevaluare recunoscut in rezultatul reportat,

Dividendul pe actiune

Avind in vedere ci:
r suma, din rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare,

propusd spre distribuirea ca dividend, este de 56.606.750 lei;
. dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul

social, iar
. la 31.12.2016 capitalul social al societetii este de 28.569.842 lei, divizat in 8.657.528

actiuni ordinare, nominative, indivizibile cu o valoare nominalS de 3,3 lei,

rezultd o valoare a dividendului brut de 6,538/u261 lei/acliune.

Prevederi-eonnsnc

Dividendele se cuvin actionarilor care vor detine actiuni la data de inregistrare aprobate de

Adunarea Generald Ordinari a Aclionarilor convocati pentru data de 26127 aprilie 2017 .

prevederile art.238 (1) din Legea nr.29712004 privind piala de capital arata ca "prin derogare

de la prevederile Legii societiJilor nr. 31/1990, republicata, cu modificirile 9i completdrile ulterioare,

data la care va avea loc identificarea aclionarilor care urmeaze a beneficia de dividende sau de alte

drepturi gi asupra cirora se risfr6ng efectele hoterarilor adunerii generale a aclionarilor va fi stabilite

de aceasta din urmd. Aceastd dati va fi ulterioari cu cel pulin 10 zile lucritoare datei adundrii

generale a aclionarilor."
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Propunem aprobarea datei de 30.06.2017 ca dati de inregistrare, respectiv de identificare a

actionarilor asupra cirora se rdsfrdng efectele hotdrArii adunirii generale ordinare a actionarilor.

Termenul de platd a dividendelor

Data pletii dividendelor va fi data limitS permisa de lege, ulterioari cu cel mult 15 zile
lucretoare datei de inregistrare stabiliti de Adunarea Generald a Aclionarilor (art. 129^3 din
Regulamentul CNVM nr. 1/2006).

LuAnd in considerare ce:
. societatea, conform prevederilor art. 1 alin. (3) din OG nr.6412001, are obligalia pl5!ii

dividendelor cuvenite actionarilor in termen de 60 de zile de la termenul legal de

depunere a situaliilor financiare anuale, iar
. termenul pentru depunerea situatiilor financiare anuale, conform OMF nr. 16612017

este de..." 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar..."

rezufte cd data limitd de platd a dividendelor cuvenite actionarilor este 27 iulie 2017.

Coroborind prevederile aretate propunem stabilirea de cetre A.G.O.A. a datei plalii

dividendelor ca firnd data de 2O.O7.2017 .

Valoarea netd a dividendelor va fi calculatd astfel.

o
o

valoarea bruti a dividendelor aferente fiecirui actionar va fi calculati prin inmullirea

numirului de acliuni delinute la Data de inregistrare cu valoarea dividentului brut pe

actiune, suma rezultati fiind rotunjite in plus sau minus la doua zecimale;

impozitul pe dividende va fi calculat gi retinut conform prevederilor Codului Fiscal;

valoarea nete de plati a dividendelor va fi reprezentatd de diferenla dintre valoarea

brute gi impozitul aferent.

Modalitatea de platd a dividendelor

Plata dividendelor va fi efectuatd in lei, numai cetre aclionarii inregistra!i in Registrul

Aclionarilor (linut de,,Depozitarul Central" SA) la data de inregistrare stabilitd de Adunarea Generale

a Aclionarilor, iar modalitatea de plata va fi aduse la cunostinta aclionarilor inainte de data inceperii

efectuirii pldtii.

Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de citre aclionari.

Director Economic.
I

ec. Sanda lloadertit {lrt--"'--

$ef Servicu Contabilitate,
ec. Roxana Daug
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