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COMUNICAT
PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
privind repartizarea profitului net realizat
în exerciţiul financiar al anului 2016

În situaţiile financiare întocmite pentru anul 2016, supuse aprobării Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor S.I.F. Oltenia S.A. convocată pentru data de
04/05.04.2017, sunt prezentaţi următorii indicatori:
- lei -

TOTAL VENITURI
TOTAL CHELTUIELI

150.471.930
32.466.842

PROFIT BRUT

118.005.088

IMPOZIT PE PROFIT

16.733.711

PROFIT NET

101.271.377

Profitul net al exerciţiului financiar este de 101.271.376,81 lei, superior cu
0,89% celui prevăzut prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2016.
Consiliul de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A. propune Adunării Generale Ordinare
a Acţionarilor două variante de repartizare a profitului net realizat în anul 2016:
Varianta I. Distribuirea de dividende
Repartizarea profitului net
Acordarea unui dividend brut pe acțiune de 0,0815 lei
- I. 1. Dividende: 47.283.505,69 lei (46,69% din profitul net)
- I. 2. Surse proprii de dezvoltare: 53.987.871,12 lei (53,31% din profitul net)
Dividendul propus asigură o rată de remunerare a acționarilor de 5,3%
calculată la prețul mediu de tranzacționare al acțiunilor în 2016 (1,5357 lei/acțiune)
și de 5% calculată la prețul de închidere pentru anul 2016 (1,63 lei/acțiune).
Varianta II. Program răscumpărare acțiuni
Repartizarea profitului net
II. 1. - Fond de rezervă: 72.520.715 lei (71,61% din profitul net) pentru
răscumpărarea unui număr de 29.008.286 acțiuni reprezentând 5% din capitalul
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social al societății. Societatea va desfășura Programul de răscumparare acțiuni în
conformitate cu Regulamentul CE nr. 2273/2003 în scopul reducerii capitalului social
prin anularea acestora.
Prețul minim per acțiune: 1,4 lei
Prețul maxim per acțiune: 2,5 lei
Durata programului: maxim 12 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul
Oficial al României partea a IV-a.
II. 2. - Surse proprii de dezvoltare a societății 28.750.661,81 lei ( 28,39% din
profitul net).
În situația aprobării Variantei II de repartizare a profitului net, respectiv
Program răscumpărare acțiuni, Consiliul de Administrație al societății va convoca,
organiza și desfășura o Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, care va hotărâ, în
conformitate cu cadrul legal existent, realizarea programului de răscumpărare a
acțiunilor cu reducerea corespunzătoare a capitalului social al societății.
În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.I.F. Oltenia S.A.
convocată pentru data de 04/05.04.2017 va aproba Varianta I de Repartizare a
profitului net, respectiv cea care prevede Distribuirea de dividende, acţionarii
îndreptăţiţi să primească dividendele distribuite din profitul net realizat în exerciţiul
financiar al anului 2016 vor fi cei înregistraţi în registrul consolidat al acţionarilor la
data de înregistrare, ce va fi aprobată de Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor, în conformitate cu prevederile art. 238, alineat (1) din Legea nr.
297/2004 (cu modificările şi completările ulterioare) - privind piaţa de capital.
Consiliul de Administraţie a propus si va supune spre aprobare Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor ca data de înregistrare să fie 10.07.2017.

Consiliul de Administraţie
conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu
Preşedinte / Director General
ec. Viorica Bălan
Control intern/Conformitate
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