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HOTĂRÂREA 

ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR 
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Astăzi, 22 Mai 2019 s-a întrunit Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale 
„Imprimeria Națională" - S.A., persoană juridică cu capital social deținut în totalitate de statul 
român, în calitate de acționar unic, înregistrată la Oficiul National al Registrului Comerțului 
sub nr. J40/11925/2000, cod de înregistrare fiscală RO2779625. 
 
 La Adunarea Generală a Acționarilor au participat reprezentanții statului numiți prin 
Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 36/06.01.2011 şi Ordinul Ministrului Finanțelor 
Publice nr. 2201/20.05.2019 şi anume: 
§ Doru-Petru Dudaş – Director General în cadrul Ministerului Finanțelor Publice; 
§ Viorel Paul Nistor – Consilier Superior DAPS, în cadrul Ministerului Finanțelor Publice. 
 
 Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile legale de validitate a deliberărilor înscrise în 
ordinea de zi, Adunarea Generală a Acționarilor: 
 

HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. Se aprobă Situaţiile financiare pentru anul 2018 si Raportul de gestiune al 
Administratorilor pe anul 2018, precum si repartizarea profitului net al anului 2018 de  
227.759.740 lei,  insusite de catre Consiliul de Administratie (CA) prin Decizia nr. 
05/22.04.2019, astfel: 

a) 206.736.966 lei dividende către bugetul de stat (90%); 
b) 21.022.774 lei alte rezerve – surse proprii de finanțare; 
c) 43.338.634 lei redistribuirea din contul ,,Alte rezerve” cu destinația dividend la 
bugetul de stat (35%), provine din contul ,,Alte rezerve” în sumă de 
123.824.668,53 lei care reprezintă sume repartizate din profitul net, din anii 
anteriori, pentru constituire de surse proprii de finanțare în conformitate cu art. 1, 
alin. (1), lit. f, din O.G. nr. 64/2001. 

 
Art. 2. Se menționează că la 31 decembrie 2018, CNIN a constituit provizioane de 
1.948.000 lei pentru sumele corespunzătoare participării salariaților la profitul anului 
2018. 
 
Art. 3. Plata dividendelor în suma de 250.075.600 lei, care este compusă din cota de 
minim 90% din profitul net realizat al anului 2018 și 35% din sumele repartizate la alte 
rezerve se va face conform prevederilor legale în vigoare. 
 
Art. 4. Conducerea Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională” - S.A. va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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