ACET S.A. Suceava Str. Mihai Eminescu nr. 5
CUI RO 713519 Nr. înreg. O.R.C. J33/ 455/1998
Capital social subscris 10.328.587,10 lei integral vărsat

HOTĂRÂREA nr. 4/20.05.2020
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ACET S.A. Suceava
privind aprobarea repartizării profitului contabil net realizat în exercițiul
financiar 2019
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ACET S.A. Suceava la care au
participat reprezentanţii acţionarilor reprezentând 93,482% din capitalul social
subscris - conform cu art. 7 din Actul Constitutiv al ACET S.A. Suceava - în temeiul
Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată și modificată, a O.U.G.
109/2011, modificată și completată, a O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea
profitului la societățile comerciale cu capital integral de stat modificată și
completată, a O.M.F.P. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale
consolidate - modificat și completat
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Profitul contabil net de 4.869.026 lei înregistrat la 31.12.2019 se
repartizează astfel:

Destinația profitului
Profit net de repartizat
- constituire surse pentru fondul IID

Suma (lei)
4.869.026
3.771.270 lei

- participarea salariaţilor la profit

109.776 lei

- dividende acționari

548.878 lei

- alte rezerve

439.102 lei
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Art.2. Dividendele cuvenite acționarilor vor fi achitate de către ACET S.A.
direct în fondul IID în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare de
Gestiune – Dispoziții speciale – Partea Comună, art. 9.3 ultimul alineat: “Pentru a
scurta mecanismul de circulație al fondurilor și pentru a asigura eficientizarea
procesului de rambursare a împrumuturilor și realizarea de investiții din fonduri
proprii, Autoritatea delegantă este de acord ca întregul profit de distribuit după
deducerea sumelor alocate la rezerve conform prevederilor legale, precum și
redevența să fie direct vărsate în fondul IID.”
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de conducerea
executivă a ACET S.A. Suceava prin compartimentele de specialitate.

Preşedinte de şedinţă

Secretar de ședință

Ioan Dan Cușnir

Mihai Alexa Flutur

2

