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FACTOR DE CORECŢIE A PREŢULUI ACŢIUNILOR COTE, SNG ȘI SNN ÎN INDICII BET-TR ȘI 
BET-XT-TR ÎNCEPÂND CU 7 IUNIE 
 

 

Bursa de Valori București (BVB) informează că începând cu data de 7 iunie 2021: 

 

- factorul de corecție a prețului, ci,T corespunzător acordării de dividende pentru anul 2020 la compania CONPET 
S.A. (COTE), care va fi luat în calcul la nivelul indicilor BET-TR și BET-XT-TR, va avea valoarea de 1,081229. 
 

- factorul de corecție a prețului, ci,T corespunzător acordării de dividende pentru anul 2020 la compania S.N.G.N. 
ROMGAZ S.A. (SNG), care va fi luat în calcul la nivelul indicilor BET-TR și BET-XT-TR, va avea valoarea de 
1,057910. 
 

- factorul de corecție a prețului, ci,T corespunzător acordării de dividende pentru anul 2020 la compania S.N. 
NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN), care va fi luat în calcul la nivelul indicilor BET-TR și BET-XT-TR, va avea 
valoarea de 1,059433. 
 

Valoarea factorului de corecție a prețului ci,T corespunzător acțiunilor COTE, SNG si SNN a fost determinată în 
conformitate cu prevederile art. 4.2.4 din manualul indicilor BET-TR și BET-XT-TR. 

 

 

Pentru mai multe informații, vă stăm la dispoziție la adresa de e-mail: indices@bvb.ro .   
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