
 

 

 

 

POLITICA DE DIVIDENDE A SNTGN TRANSGAZ SA 

 

 

SNTGN Transgaz SA, în calitate de societate listată la Bursa de Valori București în categoria 

Premium, depune permanent eforturi susținute pentru a realiza o comunicare activă şi 

transparentă cu acționarii în vederea asigurării unui tratament egal si nediscriminatoriu al 

acestora. 

Reglementările legale privind  repartizarea profitului și plata dividendelor sunt:  

 ORDONANȚA nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile 

naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de 

stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare- art.1, litera f; 

 ORDIN MEFP nr. 144 din 15 februarie 2005 privind aprobarea precizărilor pentru 

determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței 

Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile 

naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la 

regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr.769/2001 , cu modificările și 

completările ulterioare; 

 LEGEA nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare; 

 LEGEA nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 LEGEA nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu 

republicată, modificările și completările ulterioare; 

 REGULAMENTUL ASF nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni 

de piață cu modificările și completările ulterioare.  

SNTGN Transgaz SA distribuie dividende acționarilor după aprobarea de către Adunarea Generală 

Ordinară a Acționarilor (AGOA) a situațiilor financiare pentru anul precedent și se acordă 

acționarilor proporțional cu cota de participare a acestora la capitalul social. 
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SNTGN Transgaz SA distribuie dividende în conformitate cu prevederile OG nr. 64/2001 și 

precizările OMFP nr. 144/2005, care stipulează faptul că se repartizează sub formă de dividende 

minim 50% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit și acoperirea 

destinațiilor prevăzute la art1. alin(1) lit. a)-d), respectiv: 

a) rezerve legale; 

b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege; 

c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate 

provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile 

hiperinflaţioniste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de 

raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice 

Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de 

credit; 

c^1) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, 

precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, 

comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe; 

d) alte repartizări prevăzute de lege; 

AGOA Transgaz aprobă propunerea de repartizare a profitului net, suma brută a dividendelor 

distribuite din profit, valoarea dividendului brut pe acțiune, cât și următoarele: 

- Data plății, respectiv data la care începe plata dividendelor nete, care nu va depăși 6 luni de la 

data AGA de stabilire a dividendelor; 

- Data de înregistrare și ex data corespunzătoare, în baza cărora se identifică acționarii care au 

dreptul să primească dividende. 

În conformitate cu prevederile legislației pieței de capital, procesul de distribuire al dividendelor se 

desfășoară prin intermediul Depozitarului Central și al Agentului de Plată desemnat.  

SNTGN Transgaz SA informează acționarii cu privire la termenele și modalitățile de plată a 

dividendelor conform prevederilor legale în vigoare (prin intermediul materialelor AGA, a 

comunicatelor publicate pe site-ul Bursei de Valori București și site-ul companiei).  

Compania gestionează procesul de distribuire a dividendelor, cu încadrarea în termenele legale si 

este preocupată să asigure un  grad cât mai ridicat de informare al acționarilor în ceea ce privește 

distribuirea și achitarea dividendelor.  

Transgaz plătește dividendele aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie precum și 

dividendele neachitate aferente ultimilor doi ani financiari precedenți. 

 



3 
 

 

 

 

Conform prevederilor Art. 2517 din Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil, republicată, potrivit 

căruia „termenul prescripției este de 3 ani”, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă 

prescrierea dividendelor neridicate până la data prescripției, respectiv la împlinirea termenului de 

trei ani de la data începerii plății, precum și înregistrarea acestora în contul de venituri al societății.  

În vederea respectării principiului prudenței și cel al transparenței, societatea transmite o notificare 

scrisă adresată acționarilor cu privire la prescrierea dreptului acestora de a încasa dividendele 

cuvenite și neridicate până data prescrierii. 

Dividendele se declară și se plătesc numai în baza aprobării acestora de către AGOA a SNTGN 

Transgaz SA. Potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare, impozitul pe dividende este un impozit care se reține la sursă și se achită 

la bugetul de stat până în data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plătesc dividendele.  

Acționarii nerezidenți care doresc aplicarea prevederilor convenției de evitare a dublei impuneri 

încheiată între România și statul lor de rezidență, vor prezenta certificatul de rezidență fiscală 

eliberat de către autoritatea competentă din statul de rezidență pentru anul în care are loc plata 

dividendelor.  

SNTGN Transgaz SA publică pe pagina de internet a societății toate informațiile relevante privind 

plata dividendelor pentru fiecare an financiar în parte (suma dividendelor brute, dividendul brut pe 

acțiune, ex data, data de înregistrare, data plății, modalitățile concrete de plată a dividendelor, 

documentele solicitate acționarilor pentru plată etc.). 
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