
PROPUNEREA DIRECTORATULUI  

privind repartizarea profitului net realizat în exercitiul financiar din anul 2019 

respectiv  fixarea dividendului pe actiune 

- punctul 3 al ordinii de zi a sedintei A.G.O.A. din data de 17.06.2020 

 

Directoratul societății ARDEALUL SA, cu sediul în Carei, str. Al. I. Cuza, nr. 24, jud. Satu 

Mare, înregistrată la RC sub nr. J30/73/1991, având cod fiscal RO 646347, reprezentată prin  președinte  

Nuna Simona, prin prezenta vă aduce la cunoștință următoarele: 

➢ din situațiile financiare anuale întocmite de către societate pentru activitatea defășurată 

în exercițiul financiar din anul 2019, rezultă următoarele date cu privire la profitul 

realizat: 

         - lei - 

Venit net  275.986.312 lei 

Total cheltuieli  249.846.104 lei 

Profit brut  26.140.208 lei 

Impozit pe profit 3.314.939 lei 

Profit net de repartizat 22.825.269 lei 

 

➢ propune și recomandă Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ca profitul net realizat 

în exercițiul financiar din anul 2019, să fie repartizat pe următoarele destinații : 

 

Nr. 

crt. Destinatie Suma (lei) 

1. Rezerve legale 217.118 lei 

2. Dividende 3.160.149 lei 

3. 

Alte rezerve - surse proprii de 

finanțare constituite din profit – 

profit reinvestit 4.764.458 lei 

4.  Profit rămas nerepartizat 14.683.544 lei 

 TOTAL profit net de repartizat 22.825.269 lei 

 

Dividendul brut ce urmează a se acorda pentru o acțiune detinuță la data de înregistrare se 

fixează la 0,157895 lei/actiune, iar valoarea dividendului ce urmează a se acorda pentru o acțiune 

detinuță la data de înregistrare va fi 0,15 lei/ actiune,  astfel valoarea totală a dividendelor este 

de 3.160.149 lei 

Plata dividendelor din profitul realizat în exercițiul financiar 2019 se va face conform 

prevederilor legale în vigoare. Modalitățile de plată și procedurile corespunzătoare vor fi stabilite 

de către Directorat și vor fi aduse la cunostinta acționarilor printr-un comunicat ce va fi postat pe 

website-ul societății: www.ardealul.ro. 

Acționarii îndreptățiți să primească dividendele distribuite din profitul net realizat în 

exercițiul financiar din anul 2019 sunt cei înregistrați în Registrul acționarilor la data referință 

stabilită pentru adunarea AGOA din data de 17.06.2020. 

 

Directorat, 

Președinte Nuna Simona 

http://www.ardealul.ro/

