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Capitolul 1. Preambul
În vederea conformării cu cerințele Codului de Guvernanță Corporativă al BVB, Romgaz a decis
adoptarea unei Politici în legătură cu dividendele.
Scopul prezentei Politici privind dividendele constă în stabilirea unui set de linii directoare pe care
Societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Societatea este
conștientă de faptul că adoptarea unei astfel de politici este de natură să contribuie la formarea unei
imagini pentru potențialii investitori cu privire la structura financiară a companiei.
Politica de dividend reprezintă intenția Consiliului de Administrație la momentul aprobării acesteia și
poate fi revizuită în viitor.
Prezenta Politică este completată de prevederile Actului constitutiv, precum și de prevederile legale
incidente, principalele fiind: (i) Legea 31/1990, (ii) OG 64/2001, (iii) Legea 297/2004, (iv)
Regulamentul CNVM 1/2006, (v) OMFP 881/2012, (vi) OMFP 2844/2016.
Capitolul 2. Definirea unor termeni și expresii
În înțelesul prezentei Politici privind dividendele, termenii și expresiile de mai jos vor avea
următoarele semnificații:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

j)
k)
l)
m)

1

“act constitutiv” – Actul constitutiv al Romgaz1;
“AGA” – Adunarea Generală a Acționarilor;
“BVB” – Bursa de Valori București;
“GDR” – certificate globale de depozit;
“Legea 297/2004” – Legea nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital, cu modificările și
completările ulterioare;
“Legea 31/1990” – Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările
ulterioare;
“OG 64/2001” – Ordonanța nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile
naționale, companiile naționale şi societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat,
precum şi la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
“OMFP 2844/2016” – Ordinul nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară;
“OMFP 881/2012” – Ordinul nr. 881/2012 privind aplicarea de către societățile comerciale ale
căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a Standardelor
Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
“pagina de internet a Societății” – www.romgaz.ro;
“prevedere/reglementare legală” – orice ansamblu de norme juridice aplicabile în domeniu
prevăzute printr-un act normativ publicat în Monitorul Oficial al României – Partea a I – a;
“Regulamentul CNVM 1/2006” – Regulamentul CNVM 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu
valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare;
“Romgaz” sau “Societatea” - Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A..

Publicat pe pagina de internet a Societății la Secțiunea Relația cu investitorii / Guvernanță Corporativă
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Capitolul 3. Aspecte generale
Politica unei societăți privind repartizarea profitului net, vizează opțiunile acesteia de a-l distribui către
acționari, de a-l reinvesti în susținerea proiectelor proprii sau de a-l repartiza către ambele destinații.
În consecință, anual, pot apărea devieri de la prezenta Politică, în funcție de situația existentă la acel
moment în ceea ce privește, de exemplu, necesarul de capital pentru investiții, alte cerințe legale
specifice, etc.

Capitolul 4. Distribuirea dividendelor
Dividendele sunt distribuite acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social al
Societății, fiecare acțiune achitată integral acordând titularului dreptul de a primi dividende.
Totodată, acțiunile emise de Societate sunt suport pentru GDR-uri emise de The Bank of New York
Mellon, GDR-uri care se tranzacționează pe Bursa de Valori de la Londra. Societatea plătește
dividendele emitentului de GDR-uri proporțional cu deținerile acestuia, în aceleași condiții si cu
respectarea aceleiași proceduri ca şi în cazul celorlalți acționari. Deținătorii de GDR-uri vor primi
ulterior dividende de la emitentul de GDR-uri, proporțional cu deținerile acestora.

Capitolul 5. Stabilirea valorii dividendelor
În calitate de emitent de titluri de valoare tranzacționate pe piața reglementată administrată de BVB,
Romgaz respectă prevederile OMF 881/2012 și ale OMFP 2844/2016 și repartizează profitul conform
situațiilor financiare întocmite în conformitate cu IFRS.
Profitul net al Romgaz se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de AGA și se
repartizează, în condițiile legii, pe baza hotărârii AGA. Societatea nu repartizează și nu plătește
dividende parțiale sau anticipate.
În scopul determinării dividendului anual, se vor analiza proiectele de investiții cuprinse în bugetele
viitoare și sursele proprii de finanțare a acestora. Pentru Societate este prioritară asigurarea
necesarului de surse de finanțare a proiectelor.
În cazul Romgaz, profitul de repartizat anual conține și o componentă din cota de dezvoltare 2, pe
măsura amortizării mijloacelor fixe finanțate în anii anteriori din aceasta cotă.
De asemenea, la baza stabilirii ratei de acordare a dividendelor, Societatea are în vedere și
următoarele aspecte: disponibilitățile financiare și gradul de îndatorare.

Cota de dezvoltare pentru descoperirea de noi rezerve, care s-a constituit până în anul 2013, era un element de cost,
respectiv sursă de finanțare pentru dezvoltarea producției, constituită prin aplicarea unui procent la producția de gaze
vândută și încasată. Modul de constituire, utilizare și alte precizări au fost prevăzute în Hotărârile 765/1994, 1049/1995,
168/1998, 768/2000, 1116/2002 și în Ordinul 1163/2004 pentru aprobarea Deciziei nr.4.
2
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Capitolul 6. Istoric privind dividendele distribuite
În ultimii trei (3) ani, Romgaz a plătit dividende, rata de distribuire a dividendelor fiind în medie de
78%3.
În perioada 2013-2015, situația repartizării profitului net la Romgaz, se prezintă astfel:
MII LEI
Profit Brut

AN 2013

AN 2014

AN 2015

1 300 643

1 788 329

1 468 837

Impozit pe profit
Profit Net

305 088

378 448

274 553

995 555

1 409 881

1 194 284

Reportări (+)

157 639

241 902

214 143

- 477

- 30 668

- 31 848

12 738

16 774

16 774

1 165 455

1 637 889

1 393 353

1 152 717

1 621 115

1 376 579

PROCENT REPARTIZARE DIVIDENDE
(se aplică la profit bază de calcul):

85.00%

74.12%

74.69%

DIVIDENDE, din care:
 Buget de stat (70%)

990 637
693 446

1 214 081
849 857

1 040 640
728 448

297 191

364 224

312 192

162 080

407 034

335 939

Rezerve (-)
Fond participare salariați la profit
Profit de repartizat (bază de calcul)
Profit de repartizat
(fără participarea salariaților la profit)



Alți acționari (30%)

Surse de finanțare (alocate în anul următor)

Capitolul 7. Plata dividendelor
Dividendele vor fi plătite pe baza hotărârii AGA, în condițiile și termenele prevăzute de reglementările
legale.
Romgaz respectă legislația din Romania și aplică un impozit cu reținere la sursă pentru plata
dividendelor. Acționarii nerezidenți care doresc aplicarea convenției de evitare a dublei impuneri
încheiate între Romania și țara lor de rezidență, trebuie să prezinte, până la data plății, certificatul de
rezidență fiscală valabil pentru anul în care se plătește dividendul.
Pe lângă destinația profitului nedistribuit și a sumei brute a dividendelor care se vor plăti, AGA
aprobă și următoarele:
- data de înregistrare și data ex corespunzătoare, care identifică acționarii care au dreptul la
dividende;
- data plății/ data la care începe plata dividendelor nete.

3

Procentul s-a calculat ca medie aritmetică a procentelor aferente indicatorului „procent repartizare dividende” din tabelul
de mai jos.
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Capitolul 8. Publicarea informațiilor privind plata dividendelor
Romgaz publică informații privind plata dividendelor și a altor distribuiri către acționari (dividendul
brut, data plății, data de înregistrare, data ex, modalitățile de plată a dividendelor), pe pagina de
internet a Societății4, conform reglementărilor legale în vigoare.
Capitolul 9. Dispoziții finale
Prezenta Politică a fost aprobată de Consiliul de Administrație, prin hotărârea nr.5 / 23 martie 2017.
Politica de dividende poate fi revizuită și/sau actualizată ori de câte ori este necesar, cu respectarea
reglementărilor legale aplicabile sau în cazul apariției unor reglementări ori dispoziții legale obligatorii
privind politica de acordare a dividendelor de către societățile comerciale.

4

Secțiunea Relația cu investitorii / Politica privind dividendele, subsecțiunea aferentă fiecărui an financiar.
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