
p coNPEr
CONPET S.A., Rom0nia

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Plole$ti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401560; fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1 3 50020; Cod CAEN 4950; J29 / 6/ 22.01.199 1

Capital social subscris 5i virsat 28 569 842,40 lei

Supus spre analizi 9i avizare in gedinla C.A. din data de ).0-o1.bl8gi aprobare in sedinla A.G.O.A.
din data de 16.o4. lolS
CONPET S.A.
DTRECTTA ECONOMTCA

Nr.fcrtr6 tl(.oS bt6 AVIZAT,

Pregedintele
Consiliului de Administrafie,

STAN-OLTEANU

Loo3 LtE

Citre,
Adunarea Generali Ordinari a Actionarilor

NOTA
privind repartizarea profitului net aferent exerciliului financiar 2017 Si a unor sume

din rezultatul rePortat

Subiect: repartizare profit net aferent exerciliuluifinanciar 2017 gi a unor sume din rezultatul repoftat

Potrivit arl. 117^2 din Legea nr.31t1990 privind societilile, republicati, si ale art. 15, alin. (3),

lit. h) din Actul constitutiv, Adunirea Generali Ordinari a Aclionarilor aprobi repartizarea profitului

gi fixeazd dividendul brut.

Propunerea de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2017 si a unor sume

din rezultatul reportat s-a realizat av3nd in vedere:

. Ordonanla Guvernului nr. 64/2001 privind repaftizarea profitului la societdlile na,tionale,

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

m odific drile u lterioa re ;
. Ordinul Ministrutui Finan,tetor Pubtice nr. 144/2005 privind aprobarea Precizdrilor pentru

determinarea sumelor ce fac obiectul reparlizdrii profitului conform O.G. nr. 64/2001;

. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

. Memorandumul cu tema: ,,Mandatarea reprezentan,tilor statului in Adunarea generald a

aclionarilor/Consiliutui de administralie, dupd caz, pentru a hotdri repaftizarea unei cote de

minim 90% din profitut net realizat al anului 2017 sub formd de dividende/vdrsdminte la bugetul

de stat, cu ocazia aprobdrii Situa,tiilorfinanciare ale anului respectiv".

profitul contabil inregistrat de CONPET la data de 3l decembrie 2017, pentru care

se propune repartizarea, este de 77.356.774\ei, mai mare decit profitul net contabil cu suma

de 2.969.000 lei reprezentand participarea salarialilor la profit.

La art. 1, alin. (1), lit. e) din Ordonanla Guvernului nr.6412001, este previzut faptul ci
,,societdlile nalionale, companiile nalionale gi societdlite comerciale cu capital integral sau
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majoritar de stat, precum gi regiile autonome care s-au angajat gi au stabilit prin bugetele de
venituri gi cheltuieli obligalia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajalilor lor in rela[ie
cu acestea, pot acorda acesfe drepturiin limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bazd mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, in exerciliul financiar de
referinld".

Potrivit pct. 126 din Reglementdri Contabile conforme cu Standardele lnternalionale de
Raportare Financiard, aprobate prin OMFP nr. 284412016, sumele reprezentind participarea
personalului la profit, se recunosc in cheltuiala anului 2017, sub formi de provizion.

Propunerea privind repartizarea profitului net al anului 2017, reintregit cu provizionul

pentru participarea salarialilor la profit, precum si a unor sumelor din rezultatul reportat, pe

destinaliile previzute de Ordonanla Guvernului nr. 6412001, este urmitoarea:

Nr.

c rt.
Element Suma (!ei)

Prevedere O.G. nr.
6412001

a Profitul net al exercitiului 2017 74.387.774

b Partici parea salariali lor la prof it-provizion 2.969.000

A
Profitul net, reintregit cu provizionul pentru
participarea salarialilor la profit (a+b),

repartizat pentru:
77.356.774

c
Alte repartizdri prevdzute de lege - scutirea de la
plati a impozitului pe profit reinvestit (cont 1068)

1.352 092 art. 1, alin. (1), lit. b)

d Acoperirea pierderii rimase din rezultatul reportat 255.137 art. 1, alin. (1), lit. c)

g Participarea salarialilor la profit 2.969.000 art. 1, alin. (1), lit. e)

h Dividende cuvenite actionarilor 69.621.097 art. 1, alin. (1), lit. f)

i Alte rezerve - surse proprii de finanlare 3.159.448 art. 1, alin. (1), lit. g)

reevaluare in sumd de 5.431.430 tei pentru acoperirea pierderii reportate proveniti din

corectarea erorilor contabile si respectiv din trecerea la aplicarea IFRS, mai pulin IAS 29,

in conformitate cu prevederile art. 1, alin. (1), lit. c) din O.G. nr. 6412001.

Alte precizdri asupra sumelor repartizate:

. participarea salarialilor la profit este in sumd de 2.969.000 lei, respectiv 3,84% din

profitul net, reintregit cu provizionul pentru participarea salarialilor la profit. Suma

reprezentind participarea salarialilor la profit s-a stabilit !inAnd cont de dispoziliile art.

1, alin. (1), lit. e) din Ordonanta Guvernului nr.6412001si in limita sumelor previzute in

bugetul de veniturigi cheltuieli al Societ5lii.

. dividendele cuvenite aclionarilor in sumd de 69.621.097 lei, reprezinti 90,00% din

profitul net, reintregit cu provizionul pentru participarea salarialilor la profit, sunt

stabilite !inind cont de Bugetul de Venituri 9i Cheltuieli gi de prevederile

Memorandumului cu tema: ,,Mandatarea reprezentanlitor statuluiin Adunarea generald

a acfionarilor/Consiliului de administralie, dupd caz, pentru a hotdri repartizarea unei

cote de minim g0% din profitul net realizat at anului 2017 sub formd de

dividende/vdrsdminte la bugetul de stat, cu ocazia aprobdrii Situaliilor financiare ale

-)t.(rU



anului respectiv'i aprobat de Guvernul Romaniei in sedinta din data de 08.02.2018;

. profitul rcpatlizal pentru constituirea altor rezerve - surse proprii de finanlare, in sumd
de 3. 159.448 lei, reprezinti 4,08% din profitul net, reintregit cu provizionul pentru
participarea salarialilor la profit 9i este destinat finanlirii investiliilor.

Nu s-au repartizat sume la rezerve legale deoarece acestea sunt constituite in prezent in
limita cotei de 20% din capitalul social, conform prevederilor art. 183 alin. (1) 9i (2) din Legea nr.

31/1990 privind societdlile cu modificirile gi completerile ulterioare.

Dividend brut pe actiune

Av6nd in vedere cd:
. dividendele cuvenite aclionarilor, conform propunerii de repartizare a profitului anului

2017 suntin sumi de 69.621.097 lei;
. dividendele se distribuie actionarilor propo(ional cu cota de participare la capitalul

social, iar
. la 31.12.2017 capitalul social al societdlii este de 28.569.842 lei, divizal in 8.657.528

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

rezufte o valoare a dividendului brut de 8,04168315 lei/acliune.

Dividendele se cuvin actionarilor care vor deline acliuni la data de inregistrare aprobate

de Adunarea Generali Ordinari a Actionarilor convocate pentru dala de 26127 aprilie 2018.

Prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 2412017 privind emitentii de instrumente

financiare gi operaliuni de piatd privind piala de capital arate ce "Prin derogare de la prevederile

Legii nr. 31/1 g9O, data la care are loc identificarea actionarilor care urmeazd a beneficia de

dividende sau de alte drepturi gi asupra cirora se risfrAng efectele hotararilor adundrii generale

a aclionarilor va fi stabiliti de aceasta din urm5. Aceasta date va fi ulterioar5 cu cel putin 10 zile

lucrAtoare datei adunerii generale a actionarilor.".

Propunem aprobarea datei de 12 iunie 2018 ca datd de inregistrare, respectiv de

identificare a aclionarilor asupra carora se resfrang efectele hotirArii adunirii generale ordinare a

ac!ionarilor.

Data pldtii dividendelor

Data pletii dividendelor va fi data limitd permisd de lege, ulterioard cu cel mult 15 zile

lucretoare datei de inregistrare stabilite de Adunarea Generald a Actionarilor (art. 129^3 din

Regulamentul CNVM nr. 112006).

Ludnd in considerare c5:
. societatea, conform prevederilor art. 1 alin. (3) din o.G. nr. 64/2001, are obligatia plS,tii

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

depunere a situatiilor financiare anuale, iar
. termenul pentru depunerea situaliilor financiare anuale, conform oMF nr. 47012018

este de..." '150 de zile de la incheierea exerciliului financiar" "

rezultd cdt data limitdt de incepere a pla,tii dividendelor cuvenite aclionarilor este 27 iulie 2018'

cdtre A.G.O.A. a datei incePeriibilirea de

tr/
Coroborind prevederile aretate propunem sta
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plStii dividendelor ca fiind data de 28 iunie 2018.

Valoarea netd a dividendelor va fi calculatd astfel.

valoarea brut5 a dividendelor aferente fiecdrui ac,tionar va fi calculatd prin inmullirea
numdrului de actiuni delinute la Data de inregistrare cu valoarea dividentului brut pe

acliune, suma rezultata fiind rotunjiti in plus sau minus la doud zecimale;
impozitul pe dividende va fi calculat 9i relinut conform prevederilor Codului Fiscal;

valoarea nete de plata a dividendelor va fi reprezentati de diferenla dintre valoarea

brutd gi impozitul aferent.

Modalitatea de platd a dividendelor

Plata dividendelor va fi efectuate in lei, numai c5tre actionarii inregistrali in Registrul

Aclionarilor (tinut de ,,Depozitarul Central" SA) la data de inregistrare stabiliti de Adunarea Generald

a Actionarilor, iar modalitatea de ptata va fi adusd la cunostinla aclionarilor inainte de data inceperii

efectudrii pldlii.

Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de catre aclionari.

Av6nd in vedere cele mentionate mai sus, vi supunem spre aprobare:
repartizarea profitului net aferent exerciliului financiar 20'17 in sumi de 77.356.774\ei;

repartizarea rezultatului reportat reprezentAnd surplus realizat din rezerve din

reevaluare in sumi de 5.431'430 lei pentru acoperirea pierderii reportate;

sabilirea dividendului brut la valoarea de 8,04168315 lei/acliune;

stabilirea inceperii plitii dividendelor in data de 28 iunie 2018.
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