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NOTA
privind repartizarea profitului net aferent exerciliului financiar 2018 9i a unor sume din
rezultatul reportat ll alte rezerve

Potrivit art. 117^2 din Legea nr. 31/1990 privind societdlile, republicati, 9i ale art. 15, alin. (3),
lit. h) din Actul constitutiv, Adundrea Generala Ordinard a Aclionarilor aprobe repartizarea profitului
;i fixeazd dividendul brut.

Propunerea de repartizare a profitului net aferent exerciliului financiar 2018 s,i a unor sume
din rezultatul reportat gi din alte rezerve s-a realizat avand in vedere:

.
.
.
.

Ordonanta Guvemului nr. 64/2001 pivind repartizarea profitului la societdtile nalionale,
companiile nalionale gi societdlile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu
modificd rile ulterioare ;
Ordinul Ministrului Finanlelor Publice nr. 144/2005 pivind aprobarea Precirtibr pentru
determinarea sumelor ce fac obiectul repaftizeii profitului conform O.G. nr. 64/2001:
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
Ordonanta de urgenld a Guvemului nr. 114/2018 privind instituirea unor mdsui in domeniul
investiliilor publice gi a unor mesui fiscal - bugetare, modificarea gi completarea unor acte
normative gi prorogarea unor termene.

Profitul contabll inregistrat de CONPET la data de 3l decembrie 2018, pentru care
se propune repartizarea, este de 65.766.014 lei, mai mare decit profitul net contabil cu suma
de 5.090.000 lei reprezentind participarea salariatilor la profit.
La art. '1, alin. (1), lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 6412001, este prevazut faptul cE
"sociealile nalionale, companiile nationale gi socie6tile comerciale cu capital integral sau

(-r!
*#:HT'

f'

JE
\=/

e-mail: conpet@conpet.ro
',"

u rrw.conpet. ro

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 seruiciilor angajalilor lor in relalie
cu acestea, pot acorda acesfe drepturi in 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 lntemalionale de
Raportare Financiard, aprobate prin OMF nr. 284412016, sumele reprezentAnd participarea
personalului la profit, se recunosc in cheltuiala anului 2018, sub formi de provizion.

Pe parcursul anului 2018, nu s-au distribuit dividende trimestrial, pe baza situaliilor
financiare interimare.
Astfel, propunerea privind repartizarea profitului net al anului 2018, reTntregit cu
provizionul pentru participarea salarialilor la profit, precum 9i a unor sumelor din rezultatul
reportat 9i din alte rezerve, pe destinaliile previzute de Ordonan[a Guvernului nr. 64/2001 9i de
Ordonanla de urgen[d a Gunernului nr. 1 1412018, este urmdtoarea:

A.
Nr.

Repartizarea profitului net aferent exerciliului financiar 2018

Element

Suma (lei)

a

Profitul net al exercitiului20l8

60.676.014

b

Partici parea salariafi lor la prof it-provizi on

crt.

A
c
d
e

Profitul net, reintregit cu provizionul pentru
participarea salarialilor la profit (a+b),
repartizat pentru:
Alte rezerve reprezentind facilititi fiscale
previzute de lege - profit reinvestit (cont 1068)
Participarea salarialilor la profit
Dividende cuvenite actionarilor

Prevedere O.G. nr.
64t2001

5.090.000

65.766.0{4
1.433.785 art. 1, alin. (1), lit. b)
art. 1, alin. (1), lit. e)
59.242.229 art. 1, alin. (1), lit. 0
5.090.000

Precizdri asupra sumelor repartizate:
participarea salarialilor la profit este in sumd de 5.090.000 lei, respectiv 7,74Yo 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 Ordonanla Guvernului nr.64120019iin limita sumelor previzute in
bugetul de venituri 9i cheltuieli al societSlii.
alte rezerve reprezentAnd facilitili fiscale previzute de lege, in sumi de 1.433.785 lei,
respectiv 2,18o/o din profitul net, reintregit cu provizionul pentru participarea salarialilor
la profit, reprezinti suma profitului reinvestit pentru care s-a beneficiat de scutirea de
plati a impozitului pe profit in cursul anului 2018, conform ar1. 22 din Legea nr.
227 12015 privind Codul fiscal;
diferenla de 59.242.229 lei, respectiv 90,08% din profitul net, reintregit cu provizionul
pentru participarea salarialilor la profit, se propune sd fie distribuiti ca dividende
cuvenite aclionarilor.
Nu s-au repartizat sume la rezerve legale deoarece acestea sunt constituite in prezent in
limita cotei de21o/o din capitalul social, conform prevederilorart. 183 alin. (1) Ei (2) din Legea nr.
31 /1 990 privind societilile cu modificdrile gi completirile ulterioare.

Dividend brut pe actiune

Avdnd in vedere c5:
dividendele cuvenite aclionarilor, conform propunerii de repartizare a profitului anului
2018 sunt Tn sumi de 59.242.229\ei;
dividendele se distribuie aclionarilor propo(ional cu cota de participare la capitalul
social, iar
Ia 31 .12.2018 capitalul social al societSlii este de 28.569.842\ei, divizat in 8.657.528
acliuni ordinare, nominative, indivizibile cu o valoare nominalS de 3,3 lei,

.
.
.

rezultd o valoare a dividendului brut de 6,84285734lei/acliune.

Repaftizarea rezultatului repoftat reprezentdnd surplus realizat din rezerve din
reevaluare

B.
Nr.

Element

crt.

Suma (lei)

Prevedere O.G. nr.
6412001

Rezultatul reportat reprezentind surplus
realizat din rezerve din reevaluare, repartizat
pentru:

5.340.483

A

i reportat reprezentAnd
pierdere actuariali din actualizarea beneficiilor
acordate la pensionare

1.035.596

art. 1, alin. (1), lit. c)

B

Dividende cuvenite actionarilor

4.304.887

art. 1, alin. (1), lit. 0

B

Acoperi rea rezu ltatu

I

u

Dividend brut pe acliune

Avind in vedere ci:
. dividendele cuvenite aclionarilor, conform propunerii de repartizare a rezultatului
reportat reprezentind surplus realizat din rezerve din reevaluare sunt in sumd de

.
.

4.304.887 lei;
dividendele se distribuie aclionarilor propo(ional cu cota de participare la capitalul
social, iar
la 31 .12.2018 capitalul social al societilii este de 28.569.842\ei, divizat in 8.657.528
acliuni ordinare, nominative, indivizibile cu o valoare nominali de 3,3 lei,

rezultd o valoare a dividendului brut de 0,49724205 leilacliune.

C. Repaftizare din alte rezenre a sumei

de 1.105.807 lei, reprezentdnd 35% din sumele
repartizate la alte rezerue, in condiliile art. 1 alin. (1) lit. g) din O.G. nr. 6tU2001

Nr.

crt.

Element

Suma (lei)

c

Alte rezerve, repartizat pentru:

1.105.807

A

Dividende cuvenite actionarilor

1.105.807

Prevedere O.U.G.
nr.11412018

art. 43

Dividend brut pe acliune

Av6nd in vedere ci:
dividendele cuvenite aclionarilor, conform propunerii de repartizare din alte reze te,
sunt in sumi de 1.105.807 lei;
dividendele se distribuie actionarilor propo(ional cu cota de participare la capitalul
social, iar
la 31 .12.2018 capitalul social al societ5lii este de 28.569.842\ei, divizat in 8.657.528
acliuni ordinare, nominative, indivizibile cu o valoare nominalS de 3,3 lei,

.
.
.

rezultd o valoare a dividendului brut de 0,12772779|ei/acliune.

Prevederi comune
Dividendele se cuvin aclionarilor care vor deline acliuni la data de inregistrare aprobatd
de Adunarea Generali Ordinard a Aclionarilor convocati pentru data de 23124 aprilie 2019.
Prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr.2412017 privind emiten[ii de instrumente
financiare gi operaliuni de pia[i privind piala de capital arati ci "Prin derogare de la prevederile
Legii nr. 31/1990, data la care are loc identificarea aclionarilor care urmeazi a beneficia de
dividende sau de alte drepturi gi asupra cirora se risfring efectele hotirArilor adunirii generale
a acfionarilor va fi stabiliti de aceasta din urmi. Aceasti dati va fi ulterioari cu cel putin 10 zile
lucrdtoare datei adunirii generale a actionarilor.'.
Propunem aprobarea datei de 11 iunie 2019 ca datii de inregistrare, respectiv de
identificare a aclionarilor asupra cdrora se risfring efectele hotiririi adunirii generale ordinare a
acfionarilor.
Data pldlii dividendelor

Data pli[ii dividendelor va fi data limiti permisi de lege, ulterioard cu cel mult 15 zile
lucritoare datei de inregistrare stabiliti de Adunarea Generali a Actionarilor (art. 178 din
Regulamentul ASF nr. 5/2018).
LuAnd in considerare

.
.

ci:

societatea, conform prevederilor art. 1 alin. (3) din O.G. nr. 6412001, are obligatia plalii
dividendelor cuvenite aclionarilor in termen de 60 de zile de la termenul legal de
depunere a situaliilor financiare anuale, iar
termenul pentru depunerea situaliilor financiare anuale, conform O.M.F. nr. 10/2019
este de..." 150 de zile de la incheierea exercitiuluifinanciar..."

Propunem stabilirea de citre A.G.O.A. a dateiinceperii

plilii dividendelor ca fiind data

de27 iunie 2019.
Valoarea netd a dividendelor va fi calculatd astfel:

I
I

valoarea brutl a dividendelor aferenti fiecirui aclionar va fi calculati prin inmultirea
numirului de acliuni delinute la data de inregistrare cu valoarea dividentului brut pe
acliune, suma rezultati fiind rotunjitt ?n plus sau minus la doui zecimale;
impozitul pe dividende va fi calculat gi relinut conform prevederilor Codului Fiscal;
valoarea neti de platt a dividendelor va fi reprezentatd de diferenfa dintre valoarea
bruti gi impozitul aferent.

4

Modalitatea de olatd a dividendelor

Plata dividendelor va fi efectuatA ln lei, numai citre aclionarii inregistrali in Registrul
Aclionarilor (tinut de,,Depozitarul Central' S.A.) la data de inregistrare stabilite de Adunarea
Generali a Actionarilor, iar modalitatea de plate va fi adusl la cunostinla actionarilor inainte de data
inceperii efectuarii plStii.
Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de clhe actionari.
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Avlnd in vedere cele mentionate mai sus, ve supunem spre aprobare:
repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 20'18 in sumd de 65,766.014 lei;
repartizarea rezultatului reportat reprezentAnd surplus realizat din rezerve din
reevaluare in sumi de 5.340.483 lei;
repartizarea altor rezerye in sumi de l.'t05.807 lei;
sabilirea dividendului brut de:
o 6,84285734 leilacliune din sumele repaftizate din profitul anului 2018 (pct. A din

o
o

prezanta nota)i
0,19721205 leilacliune din sumele repaftizate din rezultatul repoftat (pct. B din
prezanta nota)i
0,12772779 leilacfiune din sumele repaiizate din Alte rezerve (pct. C din prezanta
nota);

>

stabilirea inceperii

plilii dividendelor in data

de 27 iunie 2019.
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