
 

 

 

Notă de fundamentare repartizare a profitului net rămas nedistribuit 
aferent anului 2020. 

Având în vedere specificul activității de tip holding, societatea, înregistrând venituri din 

dividendele plătite de catre companiile în care are dețineri financiare, în urma aprobării 

situațiilor financiare aferente exercitiului 2020 si a propunerii Consiliului de Administrație al 

Societății privind repartizarea profitului aferent exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 

2020, astfel cum aceasta a fost pusă la dispoziția acționarilor, a rezultat un rezultat reportat 

de 17.419.110 RON. 

 În acord cu principiile enunțate în aplicarea elementelor de guvernanță corporativă, 

societatea propune să își recompenseze acționarii prin acordarea de acțiuni cu titlu 

gratuit, în urma capitalizării unei părți din profiturile nete acumulate in anul 2020. 

Urmând acest model, capitalul va fi păstrat de către Societate și investit în activități și 

cheltuieli care urmăresc creșterea valorii afacerii, în timp ce investitorii vor fi 

recompensați pentru contribuția lor cu acțiuni gratuite. Propunerea privind distribuirea 

dividendelor, sub formă de acțiuni cu titlu gratuit, incluzând și rata de distribuire de 1 

actiune gratuita la 16 actiuni deținute, va fi supusă aprobării AGEA din 05.12.2022. 

 Fiind o companie cu un potențial mare de dezvoltare, Societatea urmărește să obțină 

un echilibru între recompensarea acționarilor și menținerea accesului la capital necesar 

pentru dezvoltare. Prin urmare, Emitentul propune acționarilor capitalizarea 

rezultatului reportat aferent anului 2020 prin acordarea de acțiuni către acționari, 

printr-o operațiune de majorare de capital social în cuantum total de până la 

10.593.509 (zece milioane cinci sute nouăzeci și trei de mii cinci sute nouă) 

RON.Prin realizarea acestei operațiuni, poziția financiară a companiei se consolidează 

prin încorporarea profitului nedistribuit în capitalul social, permițând obținerea unui 

efect de levier superior, precum și prin creșterea gradului de solvabilitate, permițând 

accelerarea realizării investițiilor printr-un mixt de fonduri proprii și finanțare bancară. 

În același timp, acționarii sunt recompensați, urmând ca prin resursele lasate la 

dispoziția societății, aceștia să își maximizeze valoarea viitoare a deținerilor de 

acțiuni în societate. 


