
                    

          

 

 

 

Stimați acționari, 

 

 

Va comunicăm că la data de 03 septembrie 2020, ora 14.00, la sediul O.C.N. „Corporația de 

Finanțare Rurală” S.A. a avut loc adunarea generală extraordinară a acționarilor, care a fost ținută 

prin corespondență. 

În cadrul adunării, în temeiul buletinelor de vot recepționate, asupra chestiunilor din ordinea de 

zi acționarii s-au pronunțat după cum urmează: 

 

1. Pe prima întrebare a ordinii de zi „Cu privire la repartizarea profitului net anual al O.C.N. 

„Corporația de Finanțare Rurală” S.A., inclusiv plata dividendelor anuale pentru anul 2019”, s-a 

decis: 

1.1.  Se completează rezerva specială creată în scopul acumulării surselor necesare 

Corporației, pentru asigurarea creditării altor clienți decât AEÎ cu suma de 322 771,92 lei, completând 

această rezervă până la suma de 27 057 404,07 lei; 

1.2.  Se completează rezerva pentru sporirea capacității Corporației de acordare a 

împrumuturilor  cu  suma  de 11 295,73 lei, completând această rezervă până la suma de 139 511 

023,71 lei; 

1.3. Se corectează rezultatele perioadelor precedente – (60 017,70) lei; 

1.4. Se aprobă spre plată dividende, pentru anul 2019, în mărime de: 

7 255 524 lei, ceia ce reprezintă 164% din prețul nominal al pachetului de acțiuni ordinare 

simple de 4 424 100,00 lei și 

1 351 281,75 lei, ceia ce reprezintă 169% din prețul nominal al pachetului de acțiuni 

preferențiale de 799 575,00 lei deținute de acționari în capitalul social al Corporației. 

Suma totală spre plată 8 606 805,75 lei; 

1.5. Dividendele vor fi plătite în mijloace bănești (lei), prin transferul lor la contul acționarilor 

- Asociații de economii și împrumut, și opțional prin eliberare în numerar sau transfer în contul bancar 

al acționarilor persoane fizice; 

1.6.  A fost stabilit termenul de plată a dividendelor până la data de 03 octombrie 2020. 

 

2. Pe a doua întrebare a ordinii de zi ”Cu privire la aprobarea normativelor de repartizare a 

profitului net pentru anul 2020”, s-a decis: 

Se aproba normativele de plată de către Consiliu a dividendelor intermediare către acționarii 

O.C.N. „Corporația de Finanțare Rurală” S.A. din profitul anului 2020, în cuantum ce nu va depăși  

50% din profitul net. 

 

3. Pe a treia întrebare a ordinii de zi ”Cu privire la acțiunile realizate de persoanele cu funcții 

de răspundere în interesul O.C.N. „Corporația de Finanțare Rurală” S.A., pentru implementarea 

prevederilor Legii nr. 259/2018”, s-a decis: 

Se aprobă acțiunile realizate de persoanele cu funcții de răspundere în interesul O.C.N. 

„Corporația de Finanțare Rurală” S.A., pentru implementarea prevederilor Legii nr. 259/2018. 

 

Organul executiv al O.C.N. „Corporația de Finanțare Rurală” S.A.” 


