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NOTĂ
privind aprobarea dividendului brut pe actiune
pentru anul 2010

I.
Generalitati:
Conform prevederilor legislative incidente în vigoare (Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările şi
completările ulterioare), Consiliul de Administraţie al CNTEE Transelectrica SA are obligaţia ca, la data
convocării Adunării Generale a Acţionarilor pentru aprobarea situaţiilor financiare anuale, să emită şi
propunerea de dividend.
II.

Justificare:

1) Valoare totală dividende de repartizat
In urma închiderii situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar anual la 31.12.2010, repartizarea
profitului la CNTEE Transelectrica SA s-a efectuat în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă la
companiile naţionale cu capital majoritar de stat. Valoarea totală a dividendelor ce vor fi alocate acţionarilor
CNTEE Transelectrica SA, persoane juridice şi fizice, române şi străine, este 8.503.165 lei.
2) Stabilirea valorii dividendului brut per acţiune
a) La data întocmirii prezentei propuneri, numărul de acţiuni aferent capitalului social subscris şi vărsat
este 73.303.142;
b) Valoarea dividendului brut pe actiune este 0,116 RON;
c) Mentionam ca in conformitate cu prevederile Codului Fiscal în vigoare, la plata efectiva a dividendelor
impozitul pe dividend urmeaza a fi retinut la sursă şi virat la bugetul de stat, de catre Transelectrica
3) Termenul maxim de plată a dividendelor, conform prevederilor legale, este “nu mai târziu de 6 luni de la
data aprobării situaţiei financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat” (conform Legii nr. 31/1990
a societăţilor comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare) şi “nu mai mare de 6 luni de
la data adunării generale a acţionarilor de stabilire a dividendelor” (conform Legii nr. 297/2004 privind piaţa
de capital, cu modificările şi completările ulterioare).
4) Modalitati de plata
Plata dividendelor se va face începând cu data de 22 august 2011 prin intermediul unui agent de plata, in
conformitate cu cadrul legal existent, selectarea agentului de plata urmand a fi realizata printr-o procedura
prevazuta de legislatia in vigoare.
5) Actionarii care primesc dividende sunt cei inregistrati in evidentele SC Depozitarul Central SA
corespunzator datei de inregistrare propusa a fi 16.05.2011 (data de inregistrare este ulterioara datei AGA 28.04.2011 - cu cel putin 10 zile lucratoare).
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III.

Propuneri:
Fata de cele prezentate, avand in vedere avizarea de catre Consiliul de Administratie prin Hotararea din
24.03.2011, in temeiul prevederilor art.14 alin. (3) literele (f) şi (o) din statutul CNTEE Transelectrica SA,
aprobat prin HG 627/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, supunem aprobării Adunării Generale a
Acţionarilor următoarele propuneri privind dividendul aferent anului financiar 2010:
a.
b.
c.
d.

Stabilirea dividendului brut pe actiune la valoarea 0,116 RON;
Stabilirea datei de înregistrare: 16 mai 2011;
Stabilirea termenului de plata începând cu data de 22 august 2011;
Stabilirea modalitatii de plata: prin intermediul unui agent de plată in conformitate cu cadrul legal
existent, selectarea agentului de plata urmand a fi realizata printr-o procedură prevăzută de legislaţia în
vigoare.
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