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18 Mai 2021 

Dividende aprobate plătibile în 2021 

Actualizare centralizator dividende 

  

  

 
Sursa: BVB, BRK 

* data plății amânate este data de 29 noiembrie 2021 

** din care 6,851 lei/ acțiune din sumele repartizate din profitul anului 2020 si 0,045 lei/ acțiune din sumele repartizate din rezultatul reportat 

*** din care 1,63 lei/acțiune aferent rezultatului anului 2020 și 0,16 lei/acțiune aferent rezultatului reportat  

**** din care 0,0156 lei/acțiune aferent rezultatului anului 2020 si 0,1050 lei/acțiune din profitul net al societății obținut in anii precedenți

Simbol Denumire
Dividend brut 

(lei/acțiune)

Dividend net 

(lei/acțiune)
Data AGA

Data de 

înregistrare 

dividend

Data ex-dividend
Data plății 

dividendelor

Preț de referință 

(17.05.2021) 

lei/acțiune

Randament net 

dividende

ATB Antibiotice 0,0033 0,0031 21.04.2021 03.09.2021 02.09.2021 20.09.2021 0,56 0,56%

BIO Biofarm 0,0220 0,0209 26.04.2021 17.08.2021 16.08.2021 03.09.2021 0,65 3,21%

RMAH  Farmaceutica Remedia 0,1500 0,1425 15.04.2021 18.05.2021 17.05.2021 02.06.2021 0,85  -

BRD* Groupe Societe Generale 0,0749 0,0712 22.04.2021 13.05.2021 12.05.2021 04.06.2021 15,92  -

BVB Bursa de Valori Bucuresti 1,0672 1,0138 19.04.2021 10.06.2021 09.06.2021 22.06.2021 25,60 3,96%

FP Fondul Proprietatea 0,0720 0,0684 28.04.2021 28.05.2021 27.05.2021 22.06.2021 1,81 3,79%

EVER Evergent Investments 0,0430 0,0409 29.04.2021 19.05.2021 18.05.2021 11.06.2021 1,38  -

SIF5 SIF Oltenia 0,0500 0,0475 28.04.2021 14.07.2021 13.07.2021 30.07.2021 1,91 2,49%

TBK  Transilvania Broker de Asigurare 1,7200 1,6340 27.04.2021 18.05.2021 17.05.2022 07.06.2021 32,20  -

EL Electrica 0,7300 0,6935 28.04.2021 03.06.2021 02.06.2021 25.06.2021 13,06 5,31%

COTE** Conpet 6,8966 6,5518 28.04.2021 08.06.2021 07.06.2021 24.06.2021 92,40 7,09%

SNG*** Romgaz 1,7900 1,7005 27.04.2021 08.06.2021 07.06.2021 30.06.2021 33,00 5,15%

SNP OMV Petrom 0,0310 0,0295 27.04.2021 14.05.2021 13.05.2021 07.06.2021 0,44  -

SNN Nuclearelectrica 1,5651 1,4869 26.04.2021 08.06.2021 07.06.2021 25.06.2021 28,55 5,21%

TGN Transgaz 8,1400 7,7330 27.04.2021 25.06.2021 24.06.2021 16.07.2021 289,00 2,68%

PTR**** Rompetrol Well Services 0,1207 0,1146 26.04.2021 18.06.2021 17.06.2021 08.07.2021 0,64 17,86%

OIL  Oil Terminal 0,0028 0,0026 26.04.2021 18.05.2021 17.05.2021 07.06.2021 0,19  -
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Sursa: BVB, BRK 

* dividendul special din profitul realizat până la finalul lunii martie 2021 nu a fost încă aprobat 

** din care 0,38 lei/acțiune din profitul net rezultat la 31.12.2020 și un dividend brut suplimentar de 0,62 lei/acțiune din rezultatul reportat la 31.12.2020 

În sectorul farmaceutic, cel mai ridicat randament al dividendului îl oferă Farmaceutica Remedia, care va distribui către acționari 37,8% din profitul consolidat aferent anului 2020, în sumă de 

37.771.574 lei. Cea mai mare parte din acesta este profit nerecurent, obținut din vânzarea a 52 de farmacii către lanțul Help Net. 

Dintre companiile din sectorul financiar care sunt listate pe segmentul principal al BVB, Transilvania Broker de Asigurare a aprobat repartizarea unui dividend brut total de 4.300.000 lei, după ce 

a raportat în anul 2020 un profit net de 4.362.952, folosind astfel aproape tot profitul anului pentru distribuirea de dividende. 

Cel mai rentabil dividend din sectorul energetic este oferit de Rompetrol Well Services, care a aprobat în final repartizarea unui dividend brut total în sumă de 0,1206833 lei/acțiune. Societatea a 

decis să repartizeze și un dividend brut de 0,1050 lei/acțiune din rezervele constituite, pe lângă cel propus inițial, de doar 0,0156833 lei/acţiune (aferent profitului obținut în 2020). 

În sectorul de producție, cel mai bun randament îl are dividendul special propus de TeraPlast SA. Deși acesta nu a fost încă aprobat, posibilitatea să fie respins este foarte mică, deoarece 

compania a promis că își va remunera acționarii. Astfel, potrivit ultimului comunicat al societății, distribuirea dividendului în valoare totală de 226.615.937 lei și majorarea capitalului social prin 

alocarea unei acțiuni gratuite la fiecare 4 acțiuni deținute se vor efectua din profitul aferent primului trimestrul din anul 2021. Profitul din vânzarea diviziei Steel, în sumă de 74.148.926 lei, a fost 

realizat în februarie 2021, când societatea a transferat cumpărătorului dreptul de proprietate asupra societăților Diviziei Steel. Propunerile de distribuire de dividende și majorare de capital social 

vor fi supuse aprobării în cadrul Adunării Generale Ordinare, respectiv Extraordinare a Acționarilor, care vor fi convocate pentru data de 25 iunie 2021. 

Simbol Denumire
Dividend brut 

(lei/acțiune)

Dividend net 

(lei/acțiune)
Data AGA

Data de 

înregistrare 

dividend

Data ex-dividend
Data plății 

dividendelor

Preț de referință 

(17.05.2021) 

lei/acțiune

Randament net 

dividende

AAG Aages 0,1000 0,0950 27.04.2021 18.05.2021 17.05.2021 09.06.2021 3,24  -

ARTE Artego 0,6632 0,6300 29.03.2021 14.05.2021 13.05.2021 31.05.2021 10,20  -

ALU Alumil Rom Industry 0,1100 0,1045 23.04.2021 25.05.2021 24.05.2021 15.06.2021 1,29 8,10%

BRM Bermas 0,0700 0,0665 16.04.2021 27.07.2020 26.07.2021 17.08.2021 2,48 2,68%

CMF Comelf 0,0667 0,0634 15.04.2021 24.06.2021 23.06.2021 15.07.2021 1,82 3,48%

CMP Compa 0,0132 0,0125 22.04.2021 18.05.2021 17.05.2021 09.06.2021 0,69  -

PREB Prebet SA Aiud 0,0440 0,0418 28.04.2021 25.05.2021 24.05.2021 16.06.2021 1,54 2,71%

PREH Prefab 0,0900 0,0855 27.04.2021 17.06.2021 16.06.2021 08.07.2021 2,40 3,56%

ROCE Romcarbon 0,0100 0,0095 28.04.2021 25.05.2021 24.05.2021 10.06.2021 0,21 4,50%

TRP* Teraplast 0,1300 0,1235 25.06.2021 13.07.2021 12.07.2021 22.07.2021 0,81 15,21%

VNC  Vrancart 0,0097 0,0092 27.04.2021 12.08.2021 11.08.2021 31.08.2021 0,21 4,47%

ARS Aerostar 0,1200 0,1140 21.04.2021 02.06.2021 31.05.2021 22.06.2021 4,38 2,60%

EFO  THR Marea Neagra 0,0070 0,0067 22.04.2021 19.08.2021 18.08.2021 31.08.2021 0,13 5,18%

IARV IAR SA Brasov 0,4226 0,4015 28.04.2021 25.06.2021 24.06.2021 15.07.2021 12,50 3,21%

SNO** Santierul Naval Orsova 1,0000 0,9500 16.04.2021 18.06.2021 17.06.2021 30.06.2021 7,10 13,38%

WINE Purcari Wineries 1,3000 1,2350 28.04.2021 20.08.2021 19.08.2021 09.09.2021 28,70 4,30%
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Sursa: BVB, BRK 

* din care 0,78 lei/acțiune din profitul net 2020 și 0,71 lei/acțiune din rezultatul reportat 2019 

** din care 0,0198 lei/ acțiune aferent profitului realizat in anul 2020 și  0,0855 lei/acțiune din rezultatul reportat din anii anteriori, înregistrat la data de 31.12.2020 

Companiile prezentate în tabelul de mai sus, în secțiunea aferentă pieței AeRO a BVB, au fost selectate în funcție de lichiditatea acestora pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT). Astfel, 

au fost selectate companiile cu cel mai mare număr de tranzacții realizate în ultima lună. 

Dintre companiile listate pe AeRO, Mobam SA are cel mai bun randament al dividendului. Este important de menționat că la data de 01.04.2021 a fost publicat convocatorul AGEA în care se 

solicita aprobarea dizolvării și lichidării societății în scopul radierii, ca urmare a imposibilității realizării obiectului de activitate și delistarea societății, urmată de retragerea de la tranzacționare a 

acțiunilor acesteia. Societatea a fixat un dividend brut pe acțiune de 4,55 lei, din care 3,85 lei/acțiune a fost aprobat și plătit în anul 2020. Astfel, dividendul brut rămas de repartizat în 2021 este 

în valoare de 0,70 lei/acțiune, suma totala aprobată pentru repartizare fiind de 1.734.828 lei. 

Acționarii Unisem SA au aprobat repartizarea sumei de 6.748.041 lei din rezultatul reportat din anii anteriori în vederea acordării unui dividend în valoare brută de 0,0855 lei/acțiune. Acesta se va 

cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2020 și se vă plăti începând cu aceeași dată (Data plății). Valoarea dividendului brut pe acțiune repartizat din profitul aferent anului 2020 este 

de 0,0198 lei. Compania a finalizat în 2020 vânzarea  unui imobil aflat în proprietatea companiei și a terenului aferent acestuia, pentru aproximativ 6,8 milioane lei. 

 

 

 

 

Simbol Denumire
Dividend brut 

(lei/acțiune)

Dividend net 

(lei/acțiune)
Data AGA

Data de 

înregistrare 

dividend

Data ex-dividend
Data plății 

dividendelor

Preț de referință 

(17.05.2021) 

lei/acțiune

Randament net 

dividende

BUCU Bucur Obor SA Bucuresti 1,3670 1,2987 28.04.2021 15.10.2021 14.10.2021 27.10.2021 18,40 7,06%

CACU* Sifi Cj Logistic SA 1,4900 1,4155 22.04.2021 17.06.2021 16.06.2021 30.06.2021 17,60 8,04%

CHOB Chimcomplex Borzesti SA Onesti 0,0051 0,0048 26.04.2021 16.05.2021 17.05.2021 09.06.2021 7,75  -

ELZY Electroprecizia SA Sacele 0,4000 0,3800 27.04.2021 25.05.2021 24.05.2021 07.06.2021 15,30 2,48%

MACO Macofil SA Tg. Jiu 0,1000 0,0950 12.04.2021 07.05.2021 06.05.2021 24.05.2021 14,30  -

MOBD Mobam SA Baia Mare 0,7000 0,6650 22.04.2021 14.05.2021 13.05.2021 07.06.2021 0,39  -

SAFE Safetech Innovations 0,1400 0,1330 16.04.2021 20.07.2021 19.07.2021 30.07.2021 48,25 0,28%

SCBC Scut SA Bacau 1,0000 0,9500 22.04.2021 21.05.2021 20.05.2021 14.06.2021 22,40 4,24%

UNISEM** Unisem SA Bucuresti 0,1053 0,1000 22.04.2021 15.06.2021 14.06.2021 23.06.2021 0,37 27,33%
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Sursa: BVB, BRK 

  

Simbol Denumire Rata alocare acțiuni Data AGA Data de înregistrare Data ex-date Data plății

2P 2Performant Network 4:1 23.04.2021 - - -

AG Agroland Business System 3:1 28.04.2021 05.08.2021 04.08.2021 06.08.2021

BNET Bittnet Systems 6:10 27.04.2021 21.07.2021 20.07.2021 22.07.2021

BNET Bittnet Systems 1:10 27.04.2021 21.07.2021 20.07.2021 10.09.2021

HUNT iHunt Technology 4:1 14.04.2021 15.07.2021 14.07.2021 16.07.2021

IMP Impact Developer & Contractor 1:2 21.04.2021 25.06.2021 24.06.2021 28.06.2021

LIH Life is Hard 1:5 28.04.2021 25.05.2021 24.05.2021 -

SAFE Safetech Innovations Import-Export 4:1 16.04.2021 20.07.2021 19.07.2021 21.07.2021

TLV Banca Transilvania 1:10 28.04.2021 10.09.2021 09.09.2021 13.09.2021

WINE Purcari Wineries 1:1 29.03.2021 20.07.2021 19.07.2021 21.07.2021
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Denegarea responsabilităţii legale  
 

Sistem de recomandări: 
Cumparare:  Este estimat că instrumentul financiar va genera un randament mai mare de 15% în următoarele 12 luni, 

conform cu prețul țintă 
Mentinere:  Este estimat că instrumentul financiar va genera un randament între -15% și 15% în următoarele 12 luni, 

conform cu prețul țintă 
Vanzare:  Este estimat că instrumentul financiar va genera randament negativ de peste -15% în urmatoarele 12 luni, 

conform cu prețul țintă 
Restrictionat: Divulgarea de estimări financiare, preț țintă sau rating pentru un instrument financiar este temporar 

restricționată pe motive de conformitate (ex: conflict de interese)  
Acoperire in tranzitie: Datorită schimbărilor în echipa de analiză, furnizarea de estimări financiare, preț țintă sau rating 

pentru un instrument financiar sunt suspendate temporar. 
 
Acest document nu poate fi copiat, reprodus, distribuit sau publicat, in totalitate sau in parte, fara autorizarea 
prealabila a BRK Financial Group. 
 
Acest document a fost intocmit de catre S.C. Adrian Broker Invest SRL, exclusiv pentru informarea destinatarilor sai. Acest 
material are doar un scop informativ si nu reprezinta o recomandare de a achizitiona, detine sau vinde produsul financiar 
descris aici. Toate informatiile continute in acest document au fost compilate din surse considerate a fi de incredere in 
momentul in care au fost obtinute. Cu toate acestea, datele, informatiile si/sau comentariile prezentate aici sunt pur 
orientative si pot fi incomplete. Orice investitor ar trebui sa revizuiasca documentatia completa care reglementeaza 
problema a acestui produs financiar. Tranzactionarea unor astfel de produse financiare poate implica un grad ridicat de 
risc, incluzand dar fara a se limita la riscul unor evolutii negative sau neprevazute ale pietei, fluctuatiile cursurilor de schimb 
valutar, riscul de contrapartida, riscul de faliment al emitentului si riscul de lichiditate, fiecare dintre care ar putea avea un 
impact negativ asupra valorii, pretului sau veniturilor generate de produsul financiar descris in acest document.  
 
Inainte de a face un angajament pentru a achizitiona acest produs financiar, beneficiarii acestui document ar trebui sa 
analizeze cu atentie oportunitatea tranzactiei la circumstantele lor specifice si sa revizuiasca in mod independent (impreuna 
cu consilierii lor profesionali daca e cazul) riscurile financiare specifice, precum si cele de natura juridica si fiscala ale unei 
astfel de investitii. S.C. Adrian Broker Invest SRL a emis acest raport doar în scop informativ. Acest raport nu a fost conceput 
și nu trebuie interpretat ca o ofertă sau o solicitare a unei oferte pentru a cumpăra sau vinde valorile mobiliare menționate 
în prezentul document sau orice alte instrumente financiare conexe.  
 
Acest raport nu intenționează să fie cuprinzător sau să conțină toate informațiile de care poate avea nevoie un potențial 
investitor pentru a lua o decizie de investiție. Beneficiarul acestui raport ia propriile sale evaluări și decizii independente cu 
privire la orice titluri sau instrumente financiare la care se face referire. Orice investiție discutată sau recomandată în acest 
raport poate fi improprie pentru un investitor în funcție de obiectivele specifice de investiție și de poziția financiară a acestuia. 
Materialele din acest raport sunt informații generale pentru destinatari care înțeleg si isi asuma riscurile investițiilor în 
instrumente financiare.  
 
Acest raport nu ia în considerare dacă o investiție sau un curs de acțiune și riscurile asociate sunt adecvate destinatarului. 
Prin urmare, recomandările conținute în acest raport nu trebuie să fie invocate ca sfaturi de investiții bazate pe 
circumstanțele personale ale beneficiarului. Investitorii vor trebui să-și facă propria evaluare, independentă, a informațiilor 
conținute în acest document, să ia în considerare propriul obiectiv de investiții, situația financiară și nevoile speciale și să 
caute sfaturi proprii financiare, de afaceri, juridice, fiscale și de altă natură în ceea ce privește oportunitatea investițiilor în 
titluri sau strategii de investiții discutate sau sugerate în acest raport. 
 
Toate informațiile conținute in acest raport se bazează pe informații publice și au fost obținute din surse pe care S.C. Adrian 
Broker Invest SRL le-a considerat corecte la momentul emiterii acestui raport. Totuși, astfel de surse nu au fost verificate 
în mod independent de către S.C. Adrian Broker Invest SRL și acest raport nu intenționează să conțină toate informațiile 
pe care un investitor potențial le-at putea solicita. S.C. Adrian Broker Invest SRL nu are nici o obligație de a actualiza sau 
de a păstra informațiile și opiniile exprimate aici sau de a oferi recipientului acestui raport acces la orice alte informații 
suplimentare. În consecință, S.C. Adrian Broker Invest SRL nu garantează, reprezintă sau adevereste, în mod expres sau 
implicit, în ceea ce privește adecvarea, exactitatea, corectitudinea informațiilor conținute în acest raport. S.C. Adrian Broker 
Invest SRL nu acceptă nici o răspundere pentru pierderi directe, indirecte, pierderi de profit și/sau daune care ar putea 
rezulta din folosirea acestui raport. Orice astfel de responsabilitate sau răspundere este în mod expres exclusă. Deși s-au 
depuns toate eforturile pentru a se asigura că declarațiile de fapt realizate în acest raport sunt corecte, toate estimările, 

proiecțiile, prognozele, expresiile de opinie și alte judecăți subiective conținute în acest raport se bazează pe presupuneri 
considerate rezonabile și nu trebuie să fie interpretat ca o reprezentare că sugestiile la care se face referire vor avea loc.  
 
Acest raport poate conține declarații prospective, care sunt adesea, dar nu întotdeauna identificate prin utilizarea unor 
cuvinte precum „crede”, „estimează”, „intenționează” și „așteaptă” și declarații că un eveniment sau rezultat „poate”, „va” 
sau „s-ar putea” să apară sau să fie realizate și alte astfel de expresii similare. Aceste declarații prospective se bazează pe 
presupuneri făcute și informații disponibile în prezent pentru S.C. Adrian Broker Invest SRL și sunt supuse riscurilor, 
incertitudinilor și altor factori cunoscuți și necunoscuți care pot impacta rezultatele, performanța sau realizările reale să fie 
semnificativ diferite de orice rezultat viitor, performanță sau realizare, exprimată sau implicată de astfel de declarații 
prospective. Ar trebui să se acorde precauție cu privire la aceste declarații, iar destinatarii acestui raport nu trebuie să 
depindă de o dependență excesivă de declarații prospective. S.C. Adrian Broker Invest SRL declina în mod expres orice 
obligație de actualizare sau revizuire a oricăror declarații prospective, ca urmare a unor noi informații, evenimente viitoare 
sau circumstanțe după data acestei publicații, pentru a reflecta apariția unor evenimente neanticipate. 
 
Acest raport poate conține informații obținute de la terți. Furnizorii de conținut terți nu garantează acuratețea, 
completitudinea, actualitatea sau disponibilitatea oricăror informații și nu sunt responsabili pentru erori sau omisiuni 
(neglijente sau de altfel), indiferent de cauză sau pentru rezultatele obținute în urma utilizării unui astfel de conținut. 
Furnizorii de conținut terți nu oferă nici o garanție expresă sau implicită, incluzând, dar fără a se limita la, orice garanț ii de 
comerciabilitate pentru un anumit scop sau utilizare. Furnizorii de conținut terți nu sunt răspunzători pentru daune, cheltuieli, 
cheltuieli, taxe legale sau pierderi directe (indirecte, incidentale, exemplare, compensatorii, punitive, speciale sau 
consecutive) în legătură cu orice utilizare a conținutului lor. 
 
Analiștii de cercetare responsabili de producerea acestui raport certifică prin prezenta că opiniile exprimate aici reflectă în 
mod exact și exclusiv opiniile personale despre oricare și toți emitenții sau titlurile analizate în acest raport, iar raportul nu 
reprezintă cercetare pentru investiții independentă și nu face obiectul vreunei interdicții privind difuzarea cercetării pentru 
investiții. 
Certificarea analistului 
Analistul/analistii care au pregatit acest raport si persoanele in legatura cu acesta/acestia, prin prezenta certifica ca: 
1. nu au nici un interes financiar in actiunile, sau alte produse de pe piata de capital, care ar include compania/companiile 
mentionate in prezentul raport, cu exceptia: 
 

Analist Companie 

- - 

 
2. nici o parte a compensatiei analistului/analistilor care au pregatit acest raport nu este sau va fi direct sau indirect legata 
de recomandarile sau opiniile specifice exprimate in acest raport. 
 
Raportari BRK Financial Group: 

Societate Simbol Se aplică nota explicativă nr. 

Aages AAG 5, 7, 10, 11 

Altur  ALT    8, 10 

Anteco ANTE 9, 10 

Artego  ARTE   5, 10 

Antibiotice Iasi ATB 5, 7, 10, 11 

Bursa de Valori Bucuresti BVB 8, 10 

Compa     CMP 5, 10 

Firebyte Games FRB 5, 8, 9, 10 

Holde Agri Invest  HAI 5, 10 

Impact Developer &Contractor IMP, IMP26E 5, 7, 10, 11 

Mecanica Rotes  METY 9, 10 

Medlife M 5, 7, 10, 11 

Nuclearelectrica    SNN   5, 10 
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Petal Husi  PETY 9, 10 

OMV Petrom SNP 11 

Primcom Sa Bucuresti PRIB  8, 10 

Purcari    WINE 5, 10, 11 

Romcarbon ROCE 5, 10, 11 

SIF Transilvania SIF3 5, 10 

SIF Muntenia  SIF4 3, 5, 10 

Star Residence Invest REIT 5, 8, 9, 10 

TeraPlast TRP 5, 7, 10, 11 

 
BRK Financial Group SA este furnizor de lichiditate în ceea ce privește produsele structurate emise de aceasta 
 
 
 
 

 
Note explicative: 
1. BRK Financial Group SA deține o poziție lungă sau scurtă netă peste pragul de 5% din capitalul social total al emitentului. 
2. BRK Financial Group SA acționează ca formator de piață sau furnizor de lichiditate în ceea ce privește instrumentele 
financiare ale emitentului. 
3. Emitentul este acționar semnificativ al BRK Financial Group SA (deține mai mult de 10% din capitalul social). 
4. Emitentul este acționar al BRK Financial Group SA (deține o participație mai mare de 5% din capitalul său social emis 
total). 
5. Emitentul este în prezent sau a fost în ultimele 12 luni client BRK Financial Group SA pentru furnizarea unor servicii de 
investiții financiare. 
6. În ultimele 12 luni, BRK Financial Group SA a fost coordonator/coordonator asociat al oricărei oferte publice de 
instrumente financiare a emitentului. 
7. În ultimele 12 luni, BRK Financial Group SA a fost remunerat pentru servicii de investiții financiare prestate emitentului. 
8. Un administrator, Director executiv sau agent BRK Financial Group SA este administrator, Director executiv, consultant 
sau membru al Consiliului de Administrație al acestui emitent. 
9. BRK Financial Group este acționar semnificativ al emitentului (deține cel puțin 10% din capitalul social). 
10. Persoanele implicate in elaborarea prezentului raport nu detin actiuni in cazul emitentului. 
11. BRK Financial Group este market maker.  

 


