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Supus spre analiză și avizare în ședința Consiliului de Administrație din data de__________________ și spre aprobare în ședința AGOA din data de____________
              

Director Economic                   
Serviciul Financiar                          

Nr._______________           

 

REFERAT 
 

privind prescrierea dreptului acționarilor 

la dividendele aferente exercițiului financiar 2018, neridicate până la data de 30.09.2022 

 
 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările 

ulterioare referitoare la prescripție și termenul general de prescripție (3 ani), vă informăm că s-a 
împlinit termenul de prescripție cu privire la dreptul acționarilor la dividendele aferente anului 

2018.  
 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 

din data de 23.04.2019, CONPET S.A. a distribuit dividendele aferente exercitiului financiar 2018  
către toți acționarii cuprinși în Registrul Acționarilor la data de înregistrare din 11.06.2019. 

Valoarea dividendelor brute aferente anului 2018 cuvenite actionarilor a fost de 
64.652.923 lei, din care valoarea dividendelor nete 63.421.331 lei. 

Suma plătită acționarilor până la data de 30.09.2022 a fost de 61.650.348,62 lei și 

reprezintă 97,21 % din suma totală a dividendelor nete de plată aferente anului 2018. 
Redăm mai jos cuantumul plăților totale aferente d ividendelor aferente exercitiului 

financiar 2018, achitate în perioada 2019-2022: 

 

Dividende nete an 2018 plătite la data de 30.09.2022 97,21 % 

60.908.742,27 lei 2019 96,04 % 

138.037,36 lei 2020 0,22 % 

81.072,07 lei 2021 0,13 % 

522.496,92 lei 2022 0,82 % 

 

Suma rămasă neridicată de către acționari este de 1.770.982,38 lei, respectiv 2,79 % din 
valoarea dividendelor aferente anului 2018. 
 

CONPET S.A. a întreprins toate demersurile necesare procedurale pentru efectuarea 
plăților de dividende catre acționarii îndreptățiți sa le încaseze. 

 
Pentru a respecta principiul prudenței si cel al transparenței, CONPET S.A. va publica un 

comunicat de presă pe site-ul CONPET și într-un ziar de circulație cu privire la împlinirea 

prescripției dreptului material la acțiune al acționarilor pentru dividendele pe anul 2018, neridicate 
până la data de 30.09.2022. 

 
Menționăm că plățile acestor dividende au fost sistate începând cu data de 30.09.2022. 
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Având în vedere cele mai sus menționate, vă rugăm să constatați împlinirea termenului 

de prescripție a dreptului material la acțiune al acționarilor la dividendele aferente 

exercițiului financiar 2018, în sumă de 1.770.982,38 lei, dividende care vor fi înregistrate 

conform reglementărilor contabile aplicabile. 

 
 

 

          

Director General 

Ing. TUDORA Dorin 

 
 

Director Economic,  

Ec. TOADER Sanda  
 

 
 

 

Șef Serv. Financiar,       Șef Serviciu Juridic,  
Ec. TOMA Andreea      Cons.jr. BĂNICĂ Cornel 
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