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POLITICA DE DIVIDENDE 
 PRACTIC S.A. 
BUCUREȘTI 

 
I. PREAMBUL  
 
 

1.1. Politica de dividend a Practic S.A. (denumită în continuare Politica) 
definește principiile, termenii, condițiile şi modalitatea de plată a 
dividendelor. 
Politica reconfirmă angajamentul Consiliului de Administraţie de a oferi 
acţionarilor oportunitatea de a obţine un randament pentru capitalul 
investit şi Practic S.A. oportunitatea unei dezvoltări sustenabile. 
Politica reprezintă intenţia actuală a Consiliului de Administraţie, 
fundamentată pe rezultatele obţinute de Practic S.A. corelate cu strategia 
de dezvoltarea a acesteia şi interesele acţionarilor.  
Aceasta poate fi revizuită în viitor sub condiţia ca aplicabilitatea noii 
politici să înceapă după îndeplinirea obligaţiilor de informare a părţilor 
interesate. 
1.2 Prezenta Politică de dividende (în continuare Politica) a fost elaborată 
în conformitate cu legislația în vigoare si anume Legea nr.31/1990 a 
societatilor comerciale republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare, Legea nr.82/1991 a contabilitatii republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare, Legea 163/2018 privind modificarea si 
completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, modificarea si completarea 
Legii societatilor nr. 31/1990 , precum si modificarea Legii1/2005 privind 
organizarea si functionarea cooperatiei ( prin care s-a aprobat plata de 
dividende interimare), ordinul 1802/2014 pentru aprobarea 
Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si 
situatiile financiare anuale consolidate cu modificarile si completarile 
ulterioare, OMFP 3067/2018 pentru completarea unor reglementari 
contabile, Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si 
operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de 
instrumente financiare si operatiuni de piata actul constitutiv al societatii 
Practic S.A., Codul de Guvernare Corporativa al BVB si Principiile de 
Guvernanta Corporativa pentru AeRO.  
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1.3 Politica stabilește condițiile și procedura de plată a dividendelor.  
1.4 Sursa de achitare a dividendelor este profitul net al societății după 
achitarea tuturor impozitelor pe profit), rezultatul reportat din exercitii 
financiare anterioare,  din surplusul realizat din rezerva din reevaluare 
si/sau profitul contabil net realizat trimestrial al exercitiului financiar in 
curs. Profitul societatii este reflectat în situatiile financiare anuale  si/sau 
interimare întocmite în conformitate cu reglementările în vigoare. La 
evaluarea mărimii profitului se consideră opinia societăţii de audit 
independența asupra raportului de profit si pierdere.  
Politica este elaborată pentru a asigura un mecanism transparent privind 
definirea mărimii şi achitarea dividendelor ce urmează a fi respectat la 
înaintarea propunerii privind plata dividendelor. 
  
II. SARCINI ŞI PRINCIPII GENERALE  
2.1 Sarcina principală a Politicii este stabilirea mecanismului și principiilor 
de elaborare a propunerilor privind  dividendele, condiții, proceduri şi 
termene, stăpânirea riscurilor financiare și stabilirea modalităților de 
finanțare.  
2.2 Principiile Politicii urmează să respecte următoarele:  
2.2.1 Principiul de respectare a dreptului acționarilor la dividende;  
2.2.2 Principiul înregistrării unor rezultate financiare suficiente; 
2.2.3. Impactul psihologic asupra pieței.  
2.3 Principiile generale ce urmează a fi asigurate în procesul aplicării 
prevederilor Politicii:  
2.3.1 Transparenţa - presupune aprecierea şi dezvăluirea informației 
privind procedura şi condițiile de luare a deciziei privind mărimea şi 
achitarea dividendelor, responsabilitatea subiecților implicați în realizarea 
Politicii;  
2.3.2 Argumentarea - presupune condiționarea luării deciziei privind 
nivelul şi achitarea dividendelor de valoarea rezultatelor financiare 
înregistrate, suficienţa capitalizării pentru implementarea planurilor de 
dezvoltare a societatii şi respectarea normativelor prudențiale stabilite;  
2.3.3 Echitatea – presupune asigurarea drepturilor egale a acționarilor la 
informarea privind deciziile referitoare la dividende;  
2.3.4 Oportunitatea – presupune stabilirea unor limite temporale la 
efectuarea plăţii dividendelor;  
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2.3.5 Consecvenţa – presupune respectarea coerentă şi întocmai a 
prevederilor şi principiilor Politicii;  
2.3.6 Dezvoltarea – presupune perfecționarea în cadrul ariei de 
îmbunătățire a procedurilor guvernării corporative şi revizuire a 
prevederilor acestora ținând cont de schimbarea scopurilor strategice ale 
societății.  
 
III. CONDIŢII PENTRU DISTRIBUIREA DIVIDENDELOR  
3.1 Condițiile pentru distribuirea dividendelor către acționari urmează a fi 
următoarele:  
3.1.1 Înregistrarea profitului pentru anul  încheiat sau pentru anul in curs 
în conformitate cu prevederile prezentei Politici;  
3.1.2 Lipsa de restricții privind plata dividendelor;  
3.1.3 Recomandările Consiliului de administrație cu referire la nivelul 
dividendelor;  
3.1.4 Hotărârea Adunării generale a acționarilor. 
3.2 In situatia in care societatea Practic SA opteaza pentru repartizarea 
trimestriala de dividende din profitul inregistrat in perioada financiara 
curenta, in vederea intocmirii situațiilor financiare interimare procedează 
la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și 
capitalurilor proprii la finele trimestrului pentru care s-a decis plata de 
dividende de catre conducerea societatii. Rezultatele inventarierii, realizate 
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 
2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor 
proprii, și ale evaluării acestor elemente potrivit reglementărilor contabile 
aplicabile sunt evidențiate în contabilitatea societatii Practic SA., respectiv 
in balanta de verificare intocmita la finele trimestrului. Situațiile financiare 
interimare, compuse din bilant si cont de profit si pierdere, sunt insotite si 
de politicile contabile semnificative aplicate de entitate la data intocmirii 
lor, se realizează pe baza balanței de verificare în care sunt cuprinse 
rezultatele inventarierii activelor, datoriilor si capitalurilor proprii si sunt 
supuse auditarii. 
Sumele aferente repartizarilor interimare de dividende se înregistrează în 
contabilitate şi se reflectă în situaţiile financiare interimare drept creanţe 
faţă de acţionari. 
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Repartizarea trimestriala a profitului catre acţionari se poate efectua, 
opţional, in cursul exerciţiului financiar, in limita profitului contabil net 
realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate şi sume retrase din 
rezerve disponibile in acest scop, din care se scad orice pierderi reportate 
şi sume depuse in rezerve în conformitate cu cerinţele legale sau statutare, 
respectiv pe baza situaţiilor financiare interimare aprobate de adunarea 
generală a acţionarilor, dupa caz. 
Dividendele se pot distribui pe baza situaţiilor financiare interimare si se 
pot plati in mod opţional trimestrial, la data platii catre actionarii 
inregistrati la data de inregistrare stabilita de adunarea generala, iar 
regularizarea diferenţelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul 
anului urmand sa se faca prin situaţiile financiare anuale. 
Plata diferenţelor, rezultate din regularizare, se face în termenul stabilit de 
adunarea generala, dar nu mai tarziu de 60 de zile de la data aprobării 
situaţiilor financiare anuale.  
In cazul în care acţionarii datoreaza restituiri de dividende, in urma 
regularizarii operate in situaţiile financiare anuale, acestea se achita 
societaţii în termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare 
anuale, in caz contrar datoreaza, după acest termen, dobanda penalizatoare 
legala, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a 
acţionarilor nu s-a stabilit o dobanda mai mare. 
Obligaţia de restituire intervine pentru persoanele care au incasat 
dividende trimestrial, iar conducerea societaţii are obligaţia de a urmari 
recuperarea acestor sume şi de a dispune masurile ce se impun in acest 
scop. 
 
IV. PROCEDURA DE LUARE A DECIZIEI PRIVIND PLATA 
DIVIDENDELOR  
4.1 Hotărârea privind aprobarea platii dividendelor va fi luată, în adunarea 
generală ordinară a acționarilor;  
4.2  Decizia Consiliului de administrație privind valoarea recomandată 
Adunării generale a acționarilor a profitului distribuit și/sau a altor sume 
(a se vedea art.1.3 din prezenta politică) pentru plata dividendelor este 
luată în ședința Consiliului privind chestiunile legate de organizarea 
Adunării generale a acționarilor. Din rezultatul curent realizat la 31 
Decembrie, ajustat cu sumele repartizate la rezerve, se va putea distribui 
sub forma de dividende pana la 90% din acesta;  
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4.3  Hotărârea luată de Adunarea generală a acționarilor va fi publicată în 
termen de 15 zile de la data adoptării ei în condițiile legii;  
4.4 Hotărârea Adunării generale a acționarilor cu privire la plata 
dividendelor va fi publicată pe pagina de internet a societății; 
4.5 Hotărârea Adunării generale a acționarilor privind plata dividendelor 
va cuprinde data de înregistrare, reprezentand data la care va avea loc 
identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende și asupra 
cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale, și termenul în 
care societatea este obligată a plăti dividendele denumit data plății.  
 
V. FIXAREA DIVIDENDULUI  
5.1 În conformitate cu legislația în vigoare, dividendele sunt parte a 
profitului societății în anul fiscal în conformitate cu situațiile financiare 
întocmite în conditiile legii şi urmează a fi achitate la data plății stabilită de 
acționari;  
5.2 La fixarea dividendelor, Consiliul de administrație elaborează 
propuneri Adunării generale a acționarilor privind repartizarea profitului 
net obținut în exercitiul financiar încheiat, la care se pot adăuga rezultatul 
reportat din exerciții financiare anterioare și/sau suma rezultate din 
surplusul realizat din rezerva din reevaluare ;  
5.3 Dividendele sunt definite în lei  pentru o acțiune.  
 
VI. FORME ȘI PROCEDURA DE PLATĂ A DIVIDENDELOR 
6.1Dividendele sunt plăţi periodice făcute de societate acţionarilor ca o 
răsplată a contribuţiei lor la formarea capitalului propriu. Dividendele 
distribuite pot îmbrăca urmatoarele forme: în bani sau în acțiuni. 
6.2 Dacă dividendele se plătesc în bani, acestea sunt achitate acționarilor 
prin virament bancar sau în numerar;  
6.3 Plata dividendelor este efectuată prin virament prin transferarea 
acestora pe conturile bancare ale acționarilor, persoane fizice și persoane 
juridice, prin Participant sau Agent de plată;  
6.4 Dividendele sunt transferate acționarilor cu deducerea sumei 
impozitelor reținute în conformitate cu legislația fiscală în acest domeniu;  
6.5 Plata dividendelor se face, în condițiile legii, prin Depozitarul Central 
S.A, conform prevederilor contractului încheiat cu acesta. 
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VII. TERMENII DE PLATĂ A DIVIDENDELOR  
7.1 Dividendele vor fi plătite în termenele aprobate de Adunarea generală a 
acționarilor, dar nu mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a 
acționarilor care a stabilit plata dividendelor; dacă adunarea generală nu 
stabilește data plății, atunci plata dividendelor se va face în termen de 30 
de zile de la data publicării în Monitorul Oficial – Partea a IV a a hotărârii 
Adunării generale privind distribuirea dividendelor. 
7.2 Societatea respectă o abordare echitabilă faţă de fiecare acționar 
privind data plății  dividendelor cu respectarea întocmai a celor stabilite în 
contractul încheiat cu Depozitarul Central S.A.;  
7.3.Consiliul de administratie și conducerea executivă a societății sunt 
responsabile de efectuarea plății dividendelor la data plății.  
 
VIII. ACȚIONARII ÎNDREPTĂȚIȚI A PRIMI DIVIDENDE  
8.1 În scopul plății dividendelor, Depozitarul Central S.A., cel care deține 
registrul acționarilor societății, comunică lista acționarilor la data de 
înregistrare stabilită de Adunarea generală ordinară a acționarilor de 
fixare a dividentului; în aceiași hotărâre, adunarea generală a acționarilor 
stabilește și ex-date cu o zi înainte de data de înregistrare. 
 
IX. INFORMAREA ACŢIONARILOR CU PRIVIRE LA POLITICA DE 
DIVIDENDE  
9.1 Politica de dividende a societății urmează să fie suficient de 
transparentă și deschisă pentru acces acționarilor, potențialilor investitori 
şi instituțiilor publice.  
9.2 Societatea va asigura plasarea prezentei Politici și amendamentelor 
aferente pe pagina de internet a societății;  
9.3 Materialele prezentate acționarilor pentru luarea hotărârii în cadrul 
Adunării generale a acționarilor urmează să conţină informațiile necesare, 
inclusiv documente prezentând existenţa sau lipsa condițiilor de plată a 
dividendelor.  
 

Prezenta politică de dividend a fost aprobată în ședința Adunarii Generale 
Ordinare din data de ……………... 
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
PRACTIC SA 
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