
PROPUNERI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRA}IE,
PRIVIND REPARTIZAREA PE DESTINA}II A PROFITULUI NET

REALIZAT ~N EXERCI}IUL FINANCIAR DIN ANUL 2010
A DIVIDENDULUI BRUT PE AC}IUNE, A TERMENULUI {I A

MODALIT|}ILOR DE PLAT| A DIVIDENDELOR C|TRE AC}IONARI

~n situa]iile financiare anuale individuale, ^ntocmite pentru exerci]iul financiar din 
anul 2010, supuse aprob\rii adun\rii generale ordinare a ac]ionarilor societ\]ii, cu privire la 
profit, sunt prezentate urm\toarele date

TOTAL VENITURI = 121.534.602 lei
TOTAL CHELTUIELI (inclusiv provizionul aferent 
constituirii fondului de participare la profit a personalului) =  46.716.476 lei
PROFIT BRUT =  74.818.126 lei
IMPOZIT PE PROFIT =   7.898.716 lei
PROFIT NET =  66.919.410 lei
din care:
- Repartizat pentru rezerve legale (Rezervele legale ^n sold  

  la 31.12.2010 reprezint\ 20% 
  din capitalul social) =       -     lei   

- Profit r\mas nerepartizat la 31.12.2010 =   66.919.410 lei

Având ^n vedere aceste date, Consiliul  de Administra]ie al societ\]ii  propune [i 
recomand\ Adun\rii Generale Ordinare a ac]ionarilor ca profitul net realizat ^n exerci]iul 
financiar din anul 2010, r\mas nerepartizat la 31.12.2010, s\ fie repartizat pe urm\toarele 
destina]ii:

DESTINA}IE SUMA
(LEI)

PONDERE ~N 
PROFIT NET %

1.  Alte  rezerve  -  Surse  proprii  de  finan]are 
constituite din profit 34.155.110 51,04

2. Dividende 32.764.300 48,96
TOTAL PROFIT NET REALIZAT/REPARTIZAT 66.919.410 100,00

• Dividendul brut ce urmeaz\ a se acorda pentru o ac]iune de]inut\ la data de ^nregistrare, 
se fixeaz\ la 0,0300 lei/ac]iune, ceea ce reprezint\ o rat\ de distribuire de 48,96% din 
profitul net de repartizat.

• Termenul ^n care dividendele urmeaz\ a se pl\ti  ac]ionarilor, e[alonat, ^n func]ie de 
lichidit\]i, se propune a fi intervalul 01.09 - 28.10.2011 

• Modalit\]ile de plat\ a dividendelor  vor fi stabilite de c\tre consiliul de administra]ie [i 
vor fi aduse la cuno[tin]\ ac]ionarilor printr-un comunicat ce va fi publicat cel pu]in ^n 
ziarul BURSA [i care va fi postat pe web-site-ul societ\]ii: www.siftransilvania.ro. 

•  Ac]ionarii  ^ndrept\]i]i  s\ primeasc\ dividendele  distribuite  din profitul  net  realizat ^n 
exerci]iul financiar din anul 2010 sunt cei ce vor fi ^nregistra]i ^n registrul consolidat al 
ac]ionarilor  la data de ^nregistrare ce va fi aprobat\ de adunarea general\ ordinar\ a 
ac]ionarilor, ^n conformitate cu prevederile art. 238, alineat (1) din Legea nr. 297/2004 - 
privind pia]a de capital. Consiliul de administra]ie a propus [i a supus spre aprobarea 
adun\rii generale a ac]ionarilor ca aceast\ dat\ de ^nregistrare s\ fie 20 MAI 2011.

Pre[edintele Consiliului de Administra]ie,
Dr.ec. MIHAI FERCAL|
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