CHROMOSOME DYNAMICS S.A.

Declarație privind politica de dividende a companiei
CHROMOSOME DYNAMICS S.A.

Administratorul Unic al Chromosome Dynamics S.A. (,,Societatea”) declară că Societatea își
asumă răspunderea în ceea ce privește respectarea necondiționată a recomandărilor și
principiilor de Guvernanță Corporativă aplicabile societăților ale căror acțiuni sunt admise la
tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori
București S.A..
Societatea se angajează să adopte o politică de dividende care să stabilească fundamentele
care stau la baza distribuirii profitului net la dividende. Politica evidențiază angajamentul
Administratorului Unic de a corela strategia de dezvoltare a Societății cu interesele
acționarilor, prin recompensarea acestora pentru capitalul investit.
Administratorul Unic enunță referitor la liniile directoare pe care societatea intenționează să
le urmeze în ceea ce privește politica de dividende, următoarele aspecte:
ü Societatea recunoaște drepturile acționarilor de a fi remunerați sub formă de
dividende;
ü Administratorul Unic va urmări distribuirea echitabilă a profitului net realizat, între
cuantumul ce revine acționarilor sub formă de dividende și cuantumul păstrat în cadrul
Companiei care va fi utilizat pentru investiții și proiecte privind dezvoltarea sustenabilă
pe termen lung;
ü Dividendele vor fi distribuite acționarilor îndreptățiți exclusiv din profitul net aferent
unui exercițiu financiar încheiat, pe baza reglementărilor contabile și auditat conform
legii (legea Societăților nr. 31/1990);
ü Propunerea privind distribuirea dividendelor din profitul realizat în exercițiile financiare
anterioare este formulată de către Administratorul Unic al Societății și este adusă la
cunoștința investitorilor cu cel puțin 30 de zile calendaristice înaintea întrunirii Adunării
Generale Anuale Ordinare a Acționarilor (AGOA), prin publicarea sa pe pagina de
internet a Societății www.chromosome-dynamics.com;
ü Distribuirea dividendelor se poate face prin plata în numerar sau prin intermediul
dividendelor cu titlu gratuit, în urma capitalizării profiturilor nete;
ü Plata dividendelor se efectuează la data plății aprobate de AGOA;
ü Orice modificarea a Politicii de dividende a Companiei va fi comunicată investitorilor în
cel mai scurt timp;
ü Politica de dividende va fi revizuită de către Administratorul Unic ori de câte ori vor
apărea informații suplimentare utile cu privire la distribuirea dividendelor.
Conducerea declară că, ținând cont de parcursul de tip growth al Companiei, în momentul de
față, cel puțin pentru perioada acoperită de prognozele financiare cuprinse în Memorandumul
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de listare (2021-2023), va propune AGOA reinvestirea integrală a profitului realizat, în
vederea realizării planurilor de dezvoltare asumate și atingerii obiectivelor strategice, în
beneficiul direct, pe termen lung, al acționarilor Chromosome Dynamic S.A.

Administrator Unic al Chromosome Dynamisc S.A.
prin Mugurel Gabriel Ionel
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