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Topul dividendelor propuse de emitentii din BET  

Perioada adunarilor generale ale actionarilor, in care se aproba rezultatele anului precedent si in care se 

stabilesc si dividendele cuvenite actionarilor, este una dintre cele mai active perioade bursiere. Din pacate, in 

acest an, sezonul dividendelor este umbrit de declansarea pandemiei de COVID-19, eveniment ce a adus 

scaderi de amploare pe toate pietele bursiere, inclusive pe piata romaneasca. 

Trebuie sa remarcam ca, prin prisma dividendelor propuse, de principalii emitenti listati se anunta un nou 

sezon de dividend semnificative. Ne-am oprit, in acest material, asupra emitentilor ce compun indicele BET 

 

 

         Sursa: www.bvb.ro; Prime Transaction SA 

 

http://www.bvb.ro/


 

 

 

Dividende propuse din profitul pe 2019 pentru emitentii din BET 

 

 

 

2 

 

2 

SSIF Prime Transaction S.A. www.primet.ro 

 

 Din cei 17 emitenti de top, ce compun indicele BET, 2 emitenti inca nu au publicat (la momentul scrierii 

acestui material), convocatorul de AGA pentru discutarea rezultatelor financiare din 2019. Este vorba 

despre SPHERA FRANCHISE GROUP si PURCARI WINERIES LTD. 

 

 Avem 12 emitenti care au propus acordare de dividend si 2 care au propus acordare de actiuni gratuite 

catre actionari. BANCA TRANSILVANIA este singura companie care acorda atat dividend cash cat si 

actiuni gratuite. 

 

 Avem 4 emitenti care ofera randamente ale dividendelor de peste 10%, mai exact BRD, 

NUCLEARELECTRICA, CONPET si OMV PETROM. BRD cu circa 14% si NUCLEARELECTRICA cu 

circa 13% sunt liderii clasamentului randamentului la dividend. 

 

 Exista 9 emitenti care acorda dividende ce reprezinta peste 5% fata de pretul platit pe o actiune. 

 

 Prima data de inregistrare (atunci cand trebuie sa detii actiunile pentru a benefica de dividend) este 12 

mai, in cazul BRD, iar ultima este 3 iulie, in cazul ROMGAZ. 

 

 Prima data de plata propusa (atunci cand sunt platite dividendele) este 29 mai – DIGI 

COMMUNICATIONS  - iar cea mai indepartata este in cazul ROMGAZ – 24 iulie. Datele de inregistrare 

pentru a benefica de distributia de actiuni gratuite sunt plasate in luna august. 

 

 BANCA TRANSILVANIA si TERAPLAST confirma politica de distributie de actiuni gratuite prin 

capitalizarea profitului. Din nou TERAPLAST ofera cele mai multe actiuni de acest tip – circa o treime 

din actiunile detinute la data de inregistrare. 

 

 Toate cifrele prezentate sunt propuneri ale consiliilor de administratie, ele trebuiesc aprobate de catre 

actionari in cadrul AGA. Acest fapt lasa posibilitatea, ca pana la momentul votului din AGA, sa poata 

sa apara modificari. 
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Cum te ajuta Prime Analyzer? 
 

 

Raportul saptamanal 

Ce s-a intamplat saptamana aceasta pe bursa, ce stiri au miscat preturile, ce actiuni au cumparat 

institutionalii, ce a crescut si ce a scazut, cum au evoluat actiunile pe sectoare si nu numai? 

 

 

Intra in Prime Analyzer apasand pe „Prime Analyzer” dupa ce te autentifici si informeaza-te in 

fiecare zi! 

 

Descopera in Prime Analyzer: Graficele intraday pentru toti emitentii, Comparatia Rapida, 

Rezultatele financiare, Stirile sortate pe emitent, Tranzactiile persoanelor initiate, Detinerile SIF-

urilor si FP, CV-urile membrilor conducerii, Bugetele de venituri si cheltuieli, si multe altele… 
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Politica SSIF Prime Transaction SA privind recomandarile pentru investitii in instrumente financiare  

 

Materialele ce contin recomandari de investitii realizate de catre SSIF Prime Transaction SA au un scop informativ, SSIF Prime Transaction SA nu isi asuma 

responsabilitatea pentru tranzactiile efectuate pe baza acestor informatii. Datele utilizate pentru redactarea materialului au fost obtinute din surse 

considerate de noi a fi de incredere, insa nu putem garanta corectitudinea si completitudinea lor. SSIF Prime Transaction SA si autorii acestui material ar 

putea detine in diferite momente valori mobiliare la care se face referire in aceste materiale sau ar putea actiona ca formator de piata pentru acestea. 

Materialele pot include date si informatii publicate de societatea emitenta prin diferite mijloace (rapoarte, comunicate, presa, hotarari AGA/AGEA etc.) 

precum si date de pe diverse pagini web. 

SSIF Prime Transaction SA avertizează clientul asupra riscurilor inerente tranzacţiilor cu instrumente financiare, incluzând, fără ca enumerarea să fie 

limitativă, fluctuaţia preţurilor pieţei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor şi/sau a profiturilor, fluctuaţia cursului de schimb.Materialele ce conţin 

recomandări de investiţii realizate de către SSIF Prime Transaction SA au un scop informativ, SSIF Prime Transaction SA nu îşi asumă responsabilitatea 

pentru tranzacţiile efectuate pe baza acestor informaţii.SSIF Prime Transaction SA avertizează clientul că performanţele anterioare nu reprezintă garanţii 

ale performanţelor viitoare. 

Decizia finala de cumparare sau vanzare a acestora trebuie luata in mod independent de fiecare investitor in parte, pe baza unui numar cat mai mare de 

opinii si analize. 

SSIF Prime Transaction SA si realizatorii acestui raport nu isi asuma niciun fel de obligatie pentru eventuale pierderi suferite in urma folosirii acestor 

informatii. De asemenea nu sunt raspunzatori pentru veridicitatea si calitatea informatiilor obtinute din surse publice sau direct de la emitenti. Daca 

prezentul raport include recomandari, acestea se refera la investitii in actiuni pe termen mediu si lung. SSIF Prime Transaction SA avertizeaza clientul ca 

performantele anterioare nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare. 

Istoricul rapoartelor publicate si a recomandarilor formulate de SSIF Prime Transaction SA se gaseste pe site-ul www.primet.ro, la sectiunea „Info 

piata”/”Materiale analiza”. Rapoartele sunt realizate de angajatii SSIF Prime Transaction SA, dupa cum sunt identificati in continutul acestora si avand 

functiile descrise in acest site la rubrica echipa. Raportul privind structura recomandarilor pentru investitii ale SSIF Prime Transaction SA, precum si lista 

cu potentiale conflicte de interese referitoare la activitatea de cercetare pentru investitii si recomandare a SSIF Prime Transaction SA pot fi consultate aici. 

Rapoartele se pot actualiza/modifica pe parcurs, la momentul la care SSIF Prime Transaction SA considera necesar. Data la care se publica/modifica un 

raport este identificata in continutul acestuia si/sau in canalul de distributie folosit. 

Continutul acestui raport este proprietatea SSIF Prime Transaction SA. Comunicarea publica, redistribuirea, reproducerea, difuzarea, transmiterea, 

transferarea acestui material sunt interzise fara acordul scris in prealabil al SSIF Prime Transaction SA.  

SSIF Prime Transaction SA aplica masuri de ordin administrativ si organizatoric pentru prevenirea si evitarea conflictelor de interese in ceea ce priveste 

recomandarile, inclusiv modalitati de protectie a informatiilor, prin separarea activitatilor de analiza si research de alte activitati ale companiei, prezentarea 

tuturor informatiilor relevante despre potentiale conflicte de interese in cadrul rapoartelor, pastrarea unei obiectivitati permanente in rapoartele si 

recomandarile prezentate. 

Investitorii sunt avertizati ca orice strategie, grafic, metodologie sau model sunt mai degraba forme de estimare si nu pot garanta un profit cert. Investitia 

in valori mobiliare este caracterizata prin riscuri, inclusiv riscul unor pierderi pentru investitori. 

Autoritatea cu atributii de supraveghere a SSIF Prime Transaction SA este Autoritatea de Supraveghere Financiara, http://www.asfromania.ro 

Aceste informatii sunt prezentate in conformitate cu Regulamentul CNVM 15/2006 privind recomandarile pentru investitii in instrumente financiare. 
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