
 

 

 

Material informativ pentru Punctul 6 aflat pe ordinea de zi a AGOA din data de 

20/21.10.2021: 
 

 

  La data de 31.08.2021, în evidențele S.I.F. Oltenia S.A. erau înregistrate dividende aferente 

exercițiului financiar al anului 2016 pentru care s-a prescris dreptul la acțiune, în valoare de 

12.058.691,77 lei (cu excepția dividendelor pentru care există sechestru asigurator). 

Totodată, la aceeași dată, în evidențele societății erau înregistrate dividende aferente 

exercițiului financiar 2017 și pentru care acționarii nu au solicit plata, în valoare de 9.522.473,42 lei 

(cu excepția dividendelor pentru care există sechestru asigurator). Dreptul la acțiune aferent acestor 

dividende se stinge prin prescripție în data de 26.10.2021. 

Potrivit reglementarilor contabile în vigoare, suma aferentă dividendelor pentru care s-a 

prescris dreptul de a solicita plata poate fi înregistrată în contul de capitaluri proprii “Rezerve” sau 

în contul de “Venituri”. 

Înregistrarea acestor sume la “Rezerve” determină creșterea capitalului propriu al societății, 

fără a influența profitul brut al exercițiului financiar. Înregistrarea respectivelor sume la “Venituri” 

influențează profitul brut al exercițiului financiar și, implicit, profitul net de repartizat. 

În perioada 2016-2020, acționarii au aprobat propunerea Consiliului de Administrație de a 

înregistrata sumele aferente la “Venituri”, fără a avea posibilitatea de a analiza fiecare dintre cele 2 

alternative și a decide cu privire la varianta optimă. 

Adunarea Generală a Acționarilor are competența de a stabili destinația acestor sume și a 

modalității de înregistrare în contabilitate respectiv la “Rezerve” sau la “Venituri”, motiv pentru 

care figurează pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor adoptarea unei hotărâri 

corespunzătoare. 

Înregistrările contabile specifice se vor reflecta în situațiile financiare aferente anului 2021. 

 

Această propunere a fost aprobată de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 

13 septembrie 2021 și a fost semnată în numele acestuia de: 

 

 
           Sorin-Iulian Cioacă      Mihai Trifu  

    Președinte / Director General           Vicepreședinte / Director General Adjunct   

 
 

 

 

 

 

 

 

 


