
 
 

 
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI (BVB) administrează piețe de acțiuni, obligațiuni și alte instrumente financiare, prin platforme reglementate sau sisteme 
multilaterale de tranzacționare și furnizează o gamă variată de servicii participanților la piețele financiare. Bursa de Valori București este o societate listată pe 
propria piață din 2010. Furnizorul global de indici FTSE Russell a anunțat, în septembrie 2019, promovarea pieței de capital din România la statutul de Piață 
Emergentă Secundară. Din 21 septembrie 2020, România este inclusă propriu-zis în indicii FTSE Russell dedicați piețelor emergente. Pentru mai multe informații 
despre Bursa de Valori București, vizitați WWW.BVB.RO  
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INFORMAȚII REFERITOARE LA BAZA DE CALCUL A DIVIDENDELOR BURSEI DE VALORI 

BUCUREȘTI SA (BVB) 

 

• Propunerea de repartizare a profitului BVB sub forma de dividende se realizează din profitul net statutar 

(individual) al Bursei de Valori București SA (BVB) conform politicii de dividende publicată pe website-

ul BVB, în secțiunea relații cu investitorii.  

• Dividendele BVB sunt distribuite în baza hotărârii AGA BVB, conform propunerii Consiliului de 

Administrație și în baza situațiilor financiare individuale anuale auditate. 

 

Profitul atribuibil consolidat și rezultatul pe acțiune consolidat, prezentate în raportul preliminar la 31/12/2020 și situațiile 

financiare consolidate simplificate preliminare la 31/12/2020 sunt informații care sunt prezentate conform cerințelor 

Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și nu reprezintă baza de acordare a dividendelor BVB. 

Pentru anul 2020, propunerea de dividend din profitul net al BVB se va realiza în baza situațiilor financiare individuale 

BVB, auditate la 31/12/2020, respectiv din profitul net individual al societății și conform politicii de dividende publicată pe 

website-ul BVB, în secțiunea relații cu investitorii.  

Raportarea consolidată este o cerința legală aplicabilă BVB. 

Conform raportului anual preliminar publicat pe 24/02/2021, profitul net la nivel individual (neconsolidat) a fost de 9.12 

mil. RON, în creștere cu 31% față de anul precedent. Propunerea de dividend a Consiliului de Administrație al BVB va 

fi prezentată ulterior și va fi supusă aprobării AGA BVB. 

 

 

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la adresa de e-mail ir@bvb.ro sau la telefon 0213079500. 

http://www.bvb.ro/
https://www.linkedin.com/company/bucharest-stock-exchange?trk=company_logo
https://twitter.com/BVB_Ro
https://www.facebook.com/bursadevaloribucuresti
https://www.youtube.com/channel/UC51OrBw6_8mww15TYXpT2ug
mailto:ir@bvb.ro

