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REZUMATUL PROSPECTULUI 

 

În atenția cititorului 

Rezumatele cuprind informațiile impuse de cerințele de publicitate, așa-numitele „elemente”. Aceste 

elemente sunt numerotate în secțiunile A – E (A.1 – E.7).  

Acest rezumat include toate elementele care trebuie incluse într-un rezumat pentru acest tip de valori 

mobiliare și emitent. Deoarece nu toate elementele trebuie menționate, este posibil să observați numere 

lipsă în numerotarea acestora.  

Chiar dacă uneori se cere ca un element să fie inclus în rezumat din cauza tipului valorilor și 

emitentului, este posibil să nu fie furnizate niciun fel de informații privind elementul respectiv. Într-un 

astfel de caz, rezumatul va include o scurtă descriere a elementului, cu mențiunea „Nu se aplică” și o 

scurtă notă explicativă. 

Secțiunea A - Introducere și avertismente 

A.1 Introducere și 

avertismente 

Acest rezumat trebuie să fie citit ca o introducere la prospect. Orice 

decizie de investiție în valori mobiliare trebuie să se bazeze pe o 

examinare exhaustivă a prospectului de către investitor. În cazul în 

care se intentează o acțiune în fața unui tribunal privind informațiile 

cuprinse în prospect, se poate ca investitorul reclamant, în 

conformitate cu legislația internă a statelor membre ale Spațiului 

Economic European, să suporte cheltuielile de traducere a prospectului 

înaintea începerii procedurii judiciare; și o răspundere civilă revine 

doar persoanelor care au depus rezumatul, inclusiv orice traducere a 

acestuia, însă doar dacă acesta este înșelător, inexact sau contradictoriu 

în raport cu celelalte părți ale prospectului, sau dacă el nu furnizează, 

în raport cu celelalte părți ale prospectului, informații esențiale pentru 

a ajuta investitorii să decidă dacă să investească în astfel de valori 

mobiliare. 

A.2 Folosirea 

prospectului pentru 

revânzarea 

ulterioară sau 

plasamentul final al 

valorilor mobiliare 

de către interme-

diari financiari 

Nu se aplică. Ofertantul și emitentul nu au consimțit la utilizarea 

prospectului pentru revânzarea ulterioară sau plasamentul final al 

valorilor mobiliare. 

 

Secțiunea B — Emitent 

B.1 Denumirea socială și 

denumirea 

comercială a 

emitentului 

Denumirea socială și denumirea comercială a emitentului este Japan 

Tobacco Inc. 

Trimiterile din acest rezumat la „societate” sau la „emitent” înseamnă 

Japan Tobacco Inc., și trimiterile din acest rezumat la „grup” înseamnă 

emitentul împreună cu filialele consolidate, cu excepția cazului în care 

contextul indică altfel. 

Trimiterile din acest rezumat la „ofertant” înseamnă JT International 

S.A. 
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B.2 Sediul social și 

forma juridică a 

emitentului, 

legislația în 

conformitate cu care 

își desfășoară 

activitatea și țara de 

origine 

Emitentul este o societate pe acțiuni înființată și organizată conform 

legislației din Japonia. Sediul social al emitentului se află la  2-1, 

Toranomon 2-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8422, Japonia. 

B.3 Descrierea naturii 

operațiunilor 

curente ale 

emitentului și 

principalele sale 

activități 

Grupul JT este una dintre cele mai cunoscute societăți de tutun pe 

plan global, desfășurându-și activitatea în peste 70 de țări. Grupul este 

activ în peste 70 de țări din întreaga lume, vânzând trei dintre primele 

zece mărci globale de țigări, după volumul vânzărilor, în peste 130 de 

țări.  

Ne desfășurăm activitatea în cadrul a patru divizii principale: Divizia 

de tutun internațională, Divizia de tutun japoneză internă, Divizia 

farmaceutică și Divizia de produse alimentare prelucrate. Cele două 

divizii de tutun generează marea majoritate a veniturilor grupului. 

Pentru a-și diversifica sursele de profit și a realiza o creștere durabilă 

în viitor, grupul este prezent și pe piața de produse farmaceutice, și pe 

cea de produse alimentare prelucrate. 

Divizia de tutun internațională rămâne motorul de creștere al grupului 

JT, asigurând peste 60% din profitul operațional ajustat al acestuia. În 

viitor, ne așteptăm ca aceasta să continue să înregistreze o creștere 

viabilă a veniturilor brute și nete pe termen mediu și lung, ceea ce îi 

va consolida și mai mult competitivitatea, atât pe piața țigărilor 

combustibile, cât și pe cea a produselor cu risc redus (PRR). 

Produsele cu risc redus sunt produsele care pot reduce riscurile 

asociate fumatului. Portofoliul nostru de mărci internaționale este 

foarte competitiv și bine echilibrat, cu mărci de valoare în toate 

categoriile de produse și segmentele de prețuri relevante. El include 

mărci lider atât pe piața de țigări și tutun tăiat fin, cum ar fi Winston, 

Mevius, Camel și LD, cât și pe cea de produse cu risc redus, cum ar fi 

Ploom și Logic. 

Divizia de tutun japoneză internă generează circa o treime din profitul 

operațional ajustat. În ceea privește categoria țigărilor gata rulate, în 

2018 dețineam, sub raportul numărului de unități vândute, o cotă de 

piață de 61,8%. Divizia fabrică și vinde nouă dintre primele zece 

produse după volumul vânzărilor, primele trei produse aparținând 

mărcilor Seven Stars și Mevius. Continuăm să amplificăm valoarea de 

marcă și să ne consolidăm poziția de lider. În plus, ne concentrăm și 

asupra categoriei PRR, care a devenit foarte populară. 

Divizia noastră farmaceutică se axează pe activități de cercetare și 

dezvoltare, fabricare și vânzare de produse farmaceutice eliberate pe 

bază de rețetă. Misiunea ei este crearea unei divizii specializate în 

activități de cercetare și dezvoltare, cu accent pe obținerea de compuși 

de valoare, recunoscuți pe plan internațional, pentru a ne intensifica 

prezența pe piață. 

Divizia noastră de produse alimentare prelucrate se concentrează în 

primul rând asupra produselor alimentare congelate sau prelucrate la 

temperatura mediului ambiant (mai ales produse alimentare de bază, 

cum ar fi tăiței noodles congelați, orez congelat, orez gătit la pachet și 

pâine coaptă congelată), condimentelor (inclusiv extracte de drojdie și 

sos de stridii), și magazinelor de panificație în rețea, aflate îndeosebi 
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în regiunea metropolitană Tokyo. 

La 31 decembrie 2018, societatea avea 224 de filiale consolidate și 13 

entități asociate contabilizate folosind metoda punerii în echivalență. 

La data de 31 decembrie 2018, grupul avea aproape 63.968 de 

angajați.  

B.4a Tendințe recente Evenimente recente 

Nu s-au produs schimbări semnificative în ceea ce privește poziția 

financiară sau comercială a Grupului de la încheierea ultimului 

exercițiu financiar (31 de decembrie 2018). 

Tendințe 

Societatea consideră că tendințele recente (inclusiv cele din perioada 

de după 31 decembrie 2018) indică că fumătorii individuali vor fuma 

mai puține țigări și că procente mai mici ale populațiilor vor fuma, în 

principal din cauza schimbărilor demografice, creșterii accizelor, 

preocupărilor legate de sănătate, și înăspririi reglementărilor privind 

activitățile de vânzare, introducere pe piață, ambalare și etichetare a 

produselor de tutun, a reglementărilor privind produsele de tutun 

propriu-zise, și a celor privind fumatul pe piețele internaționale pe 

care sunt vândute produsele de tutun ale grupului.  

 

În ciuda acestui climat dificil, societatea va continua să facă eforturi 

pentru a realiza o creștere durabilă pe termen mediu și lung, prin 

investiții, între altele, în divizia de tutun. Societatea consideră că 

divizia de tutun internațională a grupului va continua să fie divizia de 

bază și motorul de creștere al profitului grupului, în mare parte ca 

urmare a unei combinații de prețuri competitive, creștere continuă a 

cotei de piață și gestiune eficientă a costurilor, și anticipează ca 

diviziile de produse farmaceutice și produse alimentare prelucrate să 

contribuie la creșterea profitului grupului. Societatea anticipează că 

acest lucru va compensa cu prisosință veniturile mai mici din divizia 

de tutun japoneză internă care se datorează în principal unui volum 

mai mic de vânzări de țigări, ceea ce, la rândul său, se datorează 

scăderii susținute a volumului pieței. Vânzările de medicamente sunt 

de așteptat să crească datorită veniturilor mai mari de licențiere, în 

ciuda impactului negativ al schimbărilor prețurilor la medicamente. 

Cifra de afaceri din sectorul alimentelor prelucrate este, de asemenea, 

de așteptat să crească datorită unei creșteri preconizate a vânzărilor de 

produse alimentare, congelate și prelucrate la temperatura mediului 

ambiant, și de condimente. 

 

Grupul va continua, printre altele, să dea prioritate creșterii veniturilor 

brute prin investiții în creșterea prezenței geografice, consolidării 

valorii de marcă, și dezvoltării produselor emergente. Grupul va 

continua să mărească nivelul investițiilor în divizia de tutun japoneză 

internă, în vederea dezvoltării în continuare a portofoliului de mărci. 

Grupul va face continua să își consolideze capacitatea de a anticipa și 

răspunde la nevoile consumatorilor într-un mediu devenit din ce în ce 

mai competitiv, accelerând investiția în produse cu riscuri reduse. 

 

B.5 Descrierea grupului 

și a poziției 

emitentului în 

cadrul acestuia 

Nu se aplică, întrucât informațiile referitoare la structura 

organizațională a grupului nu trebuie incluse în nicio secțiune a 

prospectului. 
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B.6 Participații în 

capitalul societății 

Nu se aplică, întrucât informațiile referitoare la structura capitalului 

societății nu trebuie incluse în nicio secțiune a prospectului. 

B.7 Informații 

financiare selectate 

cu privire la grup 

Următoarele date financiare consolidate selectate la, și pentru 

exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2018, 31 decembrie 

2017 și 31 decembrie 2016 sunt luate din situațiile financiare 

consolidate auditate ale societății pentru exercițiile financiare 

încheiate la 31 decembrie 2018, 31 decembrie 2017 și respectiv la 31 

decembrie 2016, așa cum au fost publicate în rapoartele anuale ale 

societății pentru exercițiile financiare relevante.  

Rapoartele anuale ale societății pot fi accesate așa cum se explică în 

secțiunea prospectului numită „Documente disponibile pentru 

inspecție”. Situațiile financiare consolidate ale societății sunt pregătite 

în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară 

(denumite în continuare „SIRF”). 

 

Cursul de schimb valutar al monedei euro în raport cu moneda yen a 

fost de 1,000 JPY – 7,897 EUR la 20 martie 2019 (sursă: Banca 

Centrală Europeană). 

 
 Pentru exercițiile încheiate la 31 decembrie 

Miliarde de yeni(1), 

exceptând veniturile 

pe numere de acțiuni 

2018  

(1 ian. – 31 dec.) 

2017  

(1 ian. – 31 dec.) 

2016  

(1 ian. – 31 dec.) 

Date selectate privind 

situația veniturilor 

   

Venituri 2.216,0 2.139,7 2.143,3 

Divizia de tutun 
japoneză internă 

621,4 626,8 684,2) 

Divizia de tutun 

internațională 

1.312,3 
1.237,6 1.199,2 

Produse farmaceutice 114,0 104,7 87,2 

Produse alimentare 

prelucrate 

161,4 
163,1 164,1 

Altele 6,8 7,5 8,6 

Costul vânzărilor (933,0) (843,6) (872,4) 

Profit brut 1.282,9 1.296,1 1.270,9 

Costurile de vânzare, 

cheltuieli 
administrative și alte 

costuri generale 

(770,4) (786,9) (754,1) 

Cota de profit în 
investiție contabilizată 

utilizând metoda 

punerii în echivalență 

3,9 6,2 6,5 

Profit operațional 565,0 561,1 593,3 

Profit înainte de 

aplicarea impozitului 

pe venit 

531,5 538,5 578,2 

Profitul pentru 

perioadă 

387,4 
396,7 425,8 

Profit atribuit 
proprietarilor Japan 

Tobacco Inc. 

385,7 396,7 425,8 

Profit operațional 

ajustat(2) 
595,5 585,3 586,8 
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Divizia de tutun 

japoneză internă 
209,0 232,3 260,2 

Divizia de tutun 

internațională 

384,5 
351,3 336,2 

Produse farmaceutice 28,4 24,1 9,7 

Produse alimentare 

prelucrate 

4,1 
5,4 5,0 

Altele (30,6) (27,8) (24,4) 

Venituri de bază pe 

acțiune (yen)(3) 

215,31 219,10 235,47 

 

 La 31 decembrie    

Date selectate privind 

poziția situației 

veniturilor 

2018 2017 2016 

Active totale 5.461,4 5.221,5 4.744,4 

Numerar și echivalente 

de numerar 

282,1 285,5 294,2 

Datorie purtătoare de 
dobândă 

987,6 755,8 555,3 

Total pasive 2.761,0 2.379,5 2.216,3 

Interese care nu 
controlează 

69,9 80,3 71,9 

Capitaluri proprii totale 2.700,4 2.842,0 2.528,0 
 

 
(1) Cifrele în miliarde de yeni sunt rotunjite în jos la milioane de yeni.  
(2) Profit operațional ajustat = profit operațional + costul de amortizare al imobilizărilor necorporale (rezultat din 

achiziții comerciale) + elemente de ajustare (venituri și costuri). Elemente de ajustare (venituri și costuri) = pierderi 

rezultate din deprecierea fondului comercial ± venituri și costuri aferente restructurării ± altele. 
(3) Pe baza profitului atribuit proprietarilor Japan Tobacco Inc. 

Situația financiară și veniturile din exploatare ale emitentului și filialelor consolidate ale 

acestuia nu s-au modificat în mod semnificativ de la data ultimelor situații financiare (31 

decembrie 2018), și perspectivele societății și filialelor sale, luate ca un întreg, nu au suferit 

nicio deteriorare substanțială semnificativă de la data de 31 decembrie 2018. 

B.8 Informațiile 

financiare pro 

forma 

Nu se aplică, întrucât în prospect nu trebuie incluse informații 

financiare istorice. 

B.9 Previziune privind 

profitul 

Nu se aplică. Acest prospect nu include niciun fel de previziune 

privind profitul. 

B.10 Descriere a naturii 

tuturor rezervelor 

din raportul de 

audit privind 

informațiile 

financiare istorice  

Nu se aplică. În raportul auditorilor nu există astfel de rezerve. 

B.11 Declarație privind 

capitalul circulant 

În opinia societății, capitalul circulant al societății este suficient 

pentru cerințele actuale ale acesteia pentru cel puțin următoarele 12 

luni. 
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Secțiunea C – Valori mobiliare 

C.1 Natura și categoria 

valorilor mobiliare 

care fac obiectul 

ofertei publice, 

inclusiv numărul de 

identificare a 

valorilor mobiliare 

Acțiunile oferite conform acestui plan de achiziționare de acțiuni de 

către angajații JT International S.A. („ESPP” sau „Planul”) sunt 

acțiunile ordinare ale societății. Acțiunile ordinare ale societății sunt 

listate în primele secțiuni ale Bursei din Tokyo. Numărului 

internațional de identificare a valorilor mobiliare (ISIN) pentru 

acțiunile ordinare ale societății este JP3726800000. Codul de 

tranzacționare japonez pentru acțiunile ordinare ale societății este 

2914. În Germania, acțiunile ordinare ale societății sunt tranzacționate 

pe piața neoficială („Freiverkehr”) la bursele din Berlin, Düsseldorf, 

Frankfurt, München, Stuttgart și la Tradegate sub simbolul „JAT”, 

codul de identificare a valorilor mobiliare german 

(Wertpapierkennnummer) fiind 893151. 

C.2 Moneda în care s-a 

făcut emisiunea 

Moneda în care s-a făcut emisiunea este yenul japonez. 

C.3 Numărul de acțiuni 

emise 

Societatea este autorizată să emită până la 8.000.000.000 de acțiuni 

ordinare. La 31 decembrie 2018, societatea avea 2.000.000.000 de 

acțiuni ordinare în circulație. Acțiunile emise sunt achitate integral. 

C.4 Drepturile conexe 

valorilor mobiliare  

Niciunul dintre angajații eligibili participanți la ESPP nu vor avea 

drepturi de vot, la dividende sau de acționari în ceea ce privește 

acțiunile oferite conform ESPP până când acțiunile nu sunt 

achiziționate conform ESPP în numele participantului. După 

achiziționare, angajatul eligibil participant la ESPP va fi îndreptățit să 

beneficieze de drepturile aferente acțiunilor, așa cum se explică mai 

jos: 

Sistemul Unitate de acțiuni. Statutul societății prevede că 100 de 

acțiuni alcătuiesc o „unitate”. Consiliul de administrație al societății 

poate reduce numărul de acțiuni care alcătuiesc o unitate, sau poate 

elimina în întregime sistemul Unitate de acțiuni. Conform noului 

sistem de compensare din Japonia, acțiunile care alcătuiesc mai puțin 

de o unitate sunt transferabile. Conform regulilor burselor japoneze, 

acțiunile care alcătuiesc mai puțin de o unitate nu constituie o unitate 

de tranzacționare, cu excepția unor circumstanțe limitate, și, în 

consecință, nu pot fi vândute la bursele japoneze. 

Un deținător de acțiuni care alcătuiesc mai puțin de o unitate nu poate 

exercita niciun drept de vot aferent acțiunilor respective. Pentru a 

calcula cvorumul pentru diferite voturi, numărul total de acțiuni care 

alcătuiesc mai puțin de o unitate vor fi excluse din numărul de acțiuni 

în circulație. 

Conform legii japoneze privind societățile, statutul societății prevede 

că un deținător de acțiuni care alcătuiesc mai puțin de o unitate nu are 

niciun drept de acționar aferent acelor acțiuni, în afara celor prevăzute 

în statutul societății, inclusiv următoarele drepturi: să primească 

dividende, să primească numerar sau active în caz de consolidare sau 

divizare a acțiunilor, schimbare sau transfer al acțiunilor, fuziune sau 

divizare a societății, să i se atribuie acțiuni și drepturi de achiziționare 

de acțiuni, fără nicio contribuție adițională, atunci când astfel de 

drepturi sunt atribuite acționarilor, și să participe la orice distribuție a 

surplusului de active în caz de lichidare. 
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Statutul societății prevede că un deținător de acțiuni care alcătuiesc 

mai puțin de o unitate poate în orice moment să ceară societății să îi 

vândă numărul de acțiuni necesare pentru a-și mări numărul de acțiuni 

la cel corespunzător unei unități întregi. Conform noul sistem de 

compensare, o astfel de cerere trebuie făcută societății prin instituția 

relevantă care se ocupă de gestionarea contului. Prețul la care 

societatea va achiziționa sau vinde acțiunile care alcătuiesc mai puțin 

de o unitate în urma unei astfel de cereri va fi egal cu (a) prețul de 

închidere al acțiunilor societății raportat de Bursa din Tokyo în ziua 

primirii cererii de către agentul de transfer, sau (b) dacă în ziua 

respectivă nu a avut loc nicio vânzare la Bursa din Tokyo, prețul la 

care are loc vânzarea acțiunilor societății la această bursă imediat 

după aceea. 

Conform ESPP, este posibil ca participanții, indiferent dacă sunt 

deținători ai unei unități de acțiuni sau deținători de acțiuni 

fracționare, să aibă dreptul să îl însărcineze pe custode să exercite 

drepturile de vot atribuite acțiunilor achiziționate conform ESPP. În 

absența unei astfel de însărcinări, custodele va exercita drepturile de 

vot atribuite de acțiuni în conformitate cu recomandările consiliului de 

administrație al societății, și se va considera că fiecare participant a 

acordat atribuții de reprezentare custodelui în acest sens. 

Surse și plata dividendelor. După aprobarea acționarilor, care are loc 

în luna martie a fiecărui an, și după aprobarea ministrului de finanțe al 

Japoniei, dividendele de sfârșit de an sunt distribuite în numerar sau în 

mod proporțional acționarilor, sau beneficiarilor înregistrați, pe data de 

31 decembrie a fiecărui an. Pe lângă dividendele de sfârșit de an, 

societatea mai poate plăti și dividende interimare (respectiv distribuiri 

de numerar) acționarilor, sau beneficiarilor înregistrați, pe data de 30 

iunie a fiecărui an pe baza unei rezoluții a consiliului de administrație 

al societății, și cu aprobarea ministrului de finanțe al Japoniei. 

Deținătorii acțiunilor ordinare ale societății au dreptul să primească 

dividendele mai sus menționate. Nu există restricții în ceea ce privește 

dividendele, și nu există proceduri speciale pentru acționarii 

domiciliați în Uniunea Europeană și în SEE. Societatea este exonerată 

de obligația de a face distribuiri nereclamate după trei ani de la data la 

care devin plătibile pentru prima dată. 

Drepturi de vot. Acționarii înregistrați au dreptul la un vot pentru o 

unitate de acțiuni din stocul de acțiuni ordinare ale societății, cu 

condiția ca nici societatea, și nicio corporație, parteneriat sau entitate 

similară, ale căror drepturi de vot sunt deținute de societate direct sau 

indirect, în proporție egală cu sau mai mare de o treime, să nu aibă 

drepturi de vot. Cu excepția unor prevederi contrare ale legii sau ale 

statutului societății, rezoluțiile se pot adopta la o adunare generală a 

acționarilor societății cu o majoritate de drepturi de vot reprezentate la 

adunare. Acționarii își pot exercita drepturile de vot și prin 

intermediul reprezentanților, cu condiția ca reprezentatul să îl 

reprezinte pe unul dintre acționarii societății cu drepturi de vot. Legea 

japoneză privind societățile și statutul societății prevăd că cvorumul 

pentru alegerea membrilor consiliul de administrație și a membrilor 

consiliului de auditare și supraveghere este o treime din numărul total 

de drepturi de vot. Statutul societății prevede că stocul de acțiuni 

ordinare nu poate fi votat cumulativ pentru alegerea membrilor 

consiliul de administrație. Acționarii societății își pot exercita 

drepturile de vot în scris sau electronic, în conformitate cu o rezoluție 

a consiliului de administrație. 

Drepturi de lichidare. Dacă societatea este lichidată, activele rămase 
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după plata tuturor impozitelor, cheltuielilor de lichidare și datoriilor 

vor fi distribuite deținătorilor de acțiuni ordinare ale societății 

proporțional cu numărul acțiunilor deținute, însă numai după 

distribuirea plăților pentru acțiunile preferențiale, dacă este cazul.  

Nu există dispoziții privind drepturile de preempțiune, răscumpărare 

sau conversie. Statutul societății nu prevede drepturi de preempțiune. 

Acțiunile ordinare ale societății nu pot fi răscumpărate și nu conferă 

drepturi de conversie. 

C.5 Transferabilitate  Nicio sumă creditată în contul unui participant în cadrul ESPP nu 

poate fi cesionată sau transferată de un participant decât prin testament 

sau pe baza prevederilor privind succesiunea ab intestat. Acțiunile 

achiziționate în cadrul ESPP sunt blocate, neputând fi vândute sau 

transferate până la expirarea unei perioade de 12 luni de la achiziția lor 

în cadrul ESPP, sau până la expirarea unei alte perioade de timp 

comunicată ocazional participanților de către administratorul ESPP 

prin trimitere la reglementărilor japoneze referitoare la utilizările 

abuzive ale informațiilor confidențiale („perioada restricțiilor de 

vânzare”). La expirarea sau încheierea perioadei restricțiilor de 

vânzare, și în măsura în care participantul are dreptul să facă aceasta 

conform legislației și reglementărilor aplicabile (inclusiv conform 

reglementărilor japoneze privind bursele), precum și conform 

politicilor adoptate sau a restricțiilor de tranzacționare impuse de 

societate sau de orice altă societate a grupului care participă la ESPP, 

acțiunile sunt liber transferabile. 

C.6 

 

Admiterea la 

tranzacționare pe o 

piață reglementată 

Nu se aplică. Acțiunile ordinare ale societății sunt listate în prima 

secțiune a Bursei din Tokyo. Numărului internațional de identificare a 

valorilor mobiliare (ISIN) pentru acțiunile ordinare ale societății este  

JP3726800000. Codul de tranzacționare japonez pentru acțiunile 

ordinare ale societății este 2914. În Germania, stocul este 

tranzacționat pe piața neoficială („Freiverkehr”) la bursele din Berlin, 

Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart și la Tradegate sub 

simbolul „JAT”, codul de identificare a valorilor mobiliare german 

(Wertpapierkennnummer) fiind 893151. Acțiunile ordinare ale 

societății nu vor fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată. 

C.7 Politica de 

distribuire a 

dividendelor  

Declararea, plata și suma oricăror viitoare dividende va fi decisă de 

consiliul de administrație al societății și aprobată de adunarea generală 

a acționarilor societății; va fi necesară aprobarea ministrului de 

finanțe. Plata și cuantumul vor depinde de, printre alți factori, de 

veniturile, situația financiară și cerințele de capital în momentul în 

care se are în vedere o astfel de declarație și plată. 

În trecut, societatea a plătit dividende în numerar de două ori pe an. Pe 

lângă dividendele de sfârșit de an, societatea a plătit anterior 

dividende interimare sub formă de distribuiri de numerar acționarilor 

și beneficiarilor înregistrați la data de 30 iunie a fiecărui an.  

Societatea a continuat să consolideze câștigul acționarilor, mărind 

valoarea dividendelor pe acțiune. Ca rezultat, societatea a atins o rată 

de plată a dividendelor consolidate de 69,7%. Societatea consideră 

acest nivel al ratei de plată comparabil cu cel al celorlalte societăți 

globale din sectorul bunurilor de larg consum cu viteză de rotație 

mare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018. 

Societatea consideră că este esențial să mențină un bilanț solid întru-

cât acesta va constitui fundamentul pentru a urmări în continuare 

oportunitățile de investiții de afaceri și pentru a face față oricăror 
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dificultăți determinate de mediul economic volatil. Totodată, 

societatea intenționează să atingă un echilibru optim între creșterea 

profitului și câștigurile acționarilor. Aceasta înseamnă că societatea va 

consolida câștigurile acționarilor în baza perspectivelor de creștere a 

profitului pe termen mediu și lung. În mod specific, societatea va 

asigura o creștere continuă și susținută a valorii dividendelor pe 

acțiune. Rata de plată nu este un indicator pentru obiectivul echipei de 

conducere a societății, cu toate că se va ține cont de ea la fixarea 

valorii dividendelor. În ceea ce privește răscumpărarea propriilor 

acțiuni, aceasta reprezintă o opțiune odată ce societatea va analiza, 

printre altele, perspectivele pe termen mediu și lung din sectorul său 

de activitate, precum și realizările și situația sa financiară. Societatea 

va continua să monitorizeze tendința înregistrată de societățile globale 

din sectorul bunurilor de larg consum cu viteză de rotație mare, cu un 

model al acționarilor indirecți similar cu modelul 4S al societății, care 

au înregistrat o creștere puternică a activității. Dividendele plătite pe 

acțiune de către societate în ultimele trei exerciții financiare au fost 

după cum urmează: 

Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018: 150 JPY pe 

acțiune. 

Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017: 140 JPY pe 

acțiune. 

Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016: 130 JPY pe 

acțiune. 

 

Secțiunea D – Riscuri 

Angajații trebuie să analizeze cu atenție riscurile descrise mai jos, care sunt descrise mai în detaliu sub 

titlul „Factori de risc”, și alte informații conținute în acest prospect, și să țină seama de acești factori la 

luarea deciziei de investiție. Apariția unuia sau mai multor dintre aceste riscuri, individuală sau în 

combinație cu alte circumstanțe, poate avea un efect negativ semnificativ asupra activității și situației 

financiare a grupului, putând cauza scăderea prețului acțiunilor societății pe piață. În astfel de cazuri, 

angajații ar putea pierde, integral sau parțial, după caz, valoarea investiției lor. Prospectul conține toate 

riscurile considerate a fi semnificative de către societate. Este posibil însă ca riscurile descrise mai jos 

să se dovedească incomplete, nefiind în consecință singurele riscuri la care este expus grupul. Riscuri și 

incertitudini adiționale ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activităților și situației 

financiare a grupului. Ordinea de prezentare a factorilor de risc de mai jos nu indică probabilitatea 

apariției acestora sau măsura sau semnificația riscurilor individuale. 

D.1 Riscurile specifice 

emitentului sau 

sectorului său de 

activitate 

 Activitățile grupului au fost și pot continua să fie afectate în 

mod negativ de condițiile economice globale. 

 Având în vedere sfera geografică a operațiunilor grupului, 

este posibil ca rezultatele din exploatare ale acestuia să fie 

afectate în mod negativ de schimbările politice, de 

reglementare și politice din multe țări. 

 Fluctuațiile cursului de schimb afectează rezultatele din 

exploatare ale grupului. 

 Creșterea accizelor, consumului sau a altor taxe pe 

produsele din tutun pe piețele pe care operează grupul pot 

afecta în mod negativ vânzările de produse din tutun și 

profitabilitatea grupului. 

 Orice scădere a cererii de produse din tutun de pe anumite 
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piețe cheie, inclusiv Japonia, poate afecta în mod negativ și 

disproporționat rezultatele din exploatare ale grupului. 

 Competiția la nivel global din partea altor fabricanți de 

produse din tutun poate reduce cota de piață a grupului, 

putând afecta în mod negativ profitabilitatea acestuia. 

 Catastrofele, inclusiv dezastrele naturale, defecțiunile 

infrastructurii IT și criminalitatea informatică pot întrerupe 

activitățile grupului, putându-i limita creșterea. 

 Rezultatele din exploatare ale grupului pot fi afectate în 

mod negativ de instabilități în achiziția de materii prime. 

 Este posibil ca eventuale achiziții sau investiții similare să 

nu producă rezultatele anticipate, sau ca fondul comercial 

rezultat înregistrat în bilanțul grupului să se deprecieze, 

afectând în fiecare caz în mod negativ situația și rezultatele 

din exploatare ale grupului. 

 Restricțiile privind promovarea, introducerea pe piață, 

ambalarea, etichetarea și folosirea produselor din tutun de 

pe orice piață pe care operează grupul pot reduce cererea de 

produse din tutun și afecta în mod negativ rezultatele din 

exploatare ale acestuia. 

 Creșterea comerțului ilegal cu produse din tutun poate 

afecta în mod negativ grupul. 

 Este posibil ca grupul să sufere costuri substanțiale legate 

de litigii la nivel global pentru pretinse daune cauzate de 

folosirea produselor din tutun sau expunerea la fumul de 

tutun din mediul înconjurător (ETS). 

 Pretențiile privind încălcarea drepturilor de proprietate 

intelectuală ar putea afecta grupul în mod semnificativ sub 

raportul timpului și costurilor, și i-ar putea afecta 

capacitatea de a dezvolta și comercializa produse. 

 Dacă grupul nu își poate proteja în mod adecvat drepturile 

de proprietate intelectuală, este posibil ca terțe părți să 

folosească tehnologia grupului, ceea ce ar afecta în mod 

negativ abilitatea acestuia de a concura pe piață. 

 Obligația impusă societății de Legea privind operațiunile cu 

produse din tutun, de a achiziționa în majoritate frunză de 

tutun produsă pe piața internă, poate afecta în mod negativ 

poziția competitivă a acesteia în Japonia, comparativ cu cea 

a concurenților internaționali care folosesc numai frunză de 

tutun din afara Japoniei. 

 Orice revendicări privitoare la materiale periculoase, 

inclusiv materiale radioactive și bacteriologice folosite în 

activitățile grupului, sau la care produsele grupului au fost 

poate expuse, pot afecta în mod negativ rezultatele din 

exploatare ale grupului. 

 Legislația privind sancțiunile economice este complexă, și, 

în cazul unei încălcări, penalizările pot fi severe. Mai mult, 
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o schimbare a sancțiunilor economice existente, ar putea 

priva grupul de acces la, sau impune acestuia să își limiteze 

sau să își reconfigureze activitățile de pe, piețele afectate. 

 Activitățile grupului din sectoarele farmaceutic și al 

produselor alimentare prelucrate sunt expuse la diferite 

riscuri. 

 Incapacitatea de a angaja și menține un grup de angajați 

talentați poate afecta în mod negativ activitățile și 

rezultatele din exploatare ale grupului. 

D.3 Informații de bază 

privind riscurile 

principale care sunt 

specifice acțiunilor 

 Prețul acțiunilor ordinare ale emitentului pe piață poate fluctua 

în mod semnificativ, aceasta putând face ca valoarea investiției 

să scadă, ceea ce ar face ca investitorilor să le fie dificil să 

revândă acțiuni ordinare în perioade sau la prețuri atrăgătoare 

pentru ei. 

 S-ar putea produce vânzări viitoare sau alte diluări ale 

capitalului societății, care ar putea afecta în mod negativ prețul 

acțiunilor ordinare ale acesteia pe piață. 

 Este posibil ca acționarii să nu primească dividende pe acțiunile 

ordinare, acestea constituind capitaluri și fiind subordonate 

nivelului de îndatorare prezente și viitoare a societății. 

 

Secțiunea E – Oferta 

E.1 Valoarea totală netă a 

fondurilor obținute și 

estimarea costului 

total 

Nu se aplică. 

Nici societatea, nici ofertantul, și niciuna dintre celelalte societăți 

ale grupului participante la planul ESPP („societățile participante”) 

nu vor primi niciun fel de fonduri ca urmare a achiziționării sau 

vânzării de acțiuni în cadrul ESPP.  

Societățile participante vor acoperi costurile de tranzacționare, 

custodie, brokeraj și alte costuri suportate în legătură cu operarea și 

administrarea ESPP pentru participanții angajați de ele. Costul 

estimat este de aproximativ 100 USD (11.112 JPY, pe baza unui 

curs de schimb valutar de 1 USD – 111,12 JPY la 11 martie 2019, 

sursă: Banca Japoniei) pe angajat participant. În plus, fiecare 

societate participantă va transfera sau va solicita transferarea unei 

sume de doisprezece procente (12%) din contribuția fiecărui 

participant neexecutiv în contul participantului relevant. Costurile 

de tranzacționare, custodie, brokeraj și alte costuri și taxe suportate 

în legătură cu vânzarea acțiunilor în numele unui participant sunt 

acoperite de participantul care a solicitat vânzarea, urmând să fie 

reținute din contul participantului relevant. 

E.2a Motivele ofertei și 

utilizarea fondurilor 

obținute 

Scopul ESPP este să dea posibilitatea persoanelor cu funcții 

executive și angajaților eligibili ai societăților participante să 

achiziționeze drepturi de proprietate asupra societății și astfel să 

alinieze interesele persoanelor cu funcții executive și angajaților 

participanți cu interesele pe termen lung ale societății într-un mod 

care respectă reglementările japoneze privind utilizările abuzive ale 

informațiilor confidențiale. 
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Nici societatea, nici ofertantul, și niciuna dintre societățile 

participante nu vor primi niciun fel de fonduri ca urmare a 

achiziționării sau vânzării de acțiuni în cadrul ESPP. 

E.3 Descrierea termenilor 

și condițiilor ofertei  

 

Acțiunile oferite. Acțiunile ordinare ale societății conform 

termenilor și condițiilor ESPP. Planul este implementat prin 

achiziționarea acțiunilor existente în numele participanților de către 

custodele relevant în perioade consecutive („perioadele planului”, 

vezi mai jos) pe baza reținerilor efectuate pe statul de plată 

specificate pentru fiecare angajat participant. Acțiunile oferite nu 

includ niciun fel de acțiuni nou emise de societate, și ESPP nu 

prevede emiterea de noi acțiuni în legătură cu ESPP. 

Perioada de înscriere. Angajații eligibili vor fi înscriși pentru 

participarea la plan în urma satisfacerii criteriilor de eligibilitate 

prin completarea, în perioada de înscriere care începe în fiecare an 

în jurul datei de 30 martie și se încheie în jurul datei de 15 aprilie 

(fiecare dintre acestea o „perioadă de înscriere”), unui formular de 

înscriere. 

Perioada planului și perioadele de achiziție. Toate perioadele 

planului vor dura doisprezece luni, fiecare începând la data de 1 

iunie a fiecărui an relevant și încheindu-se la data de 31 mai a 

anului calendaristic următor. Fiecare perioadă a planului va consta 

din mai multe perioade lunare consecutive (fiecare dintre ele o 

„perioadă lunară”). Fiecare perioadă lunară va dura o lună 

calendaristică, începând în prima zi a lunii calendaristice relevante 

și încheindu-se în ultima zi a lunii respective. Custodele relevant va 

achiziționa, în primele zece (10) zile de tranzacționare care urmează 

încheierii perioadei lunare relevante, în condițiile aplicabile în acel 

moment pe piață, numărul relevant de acțiuni ordinare ale societății 

la bursele japoneze unde sunt tranzacționate acțiunile ordinare ale 

societății. 

Reținerile pe statul de plată. Sumă fixă specificată de fiecare 

angajat participant, limitată la o contribuție maximă de 990.000 

JPY pe lună/11.880.000 JPY pentru fiecare ofertă anuală 

(„contribuțiile participantului”). Fiecare societate participantă va 

transfera sau va solicita transferarea unei sume de doisprezece 

procente (12%) din contribuția fiecărui participant neexecutiv; plata 

se va face pentru toate perioadele lunare, urmând să fie creditată în 

contul participantului relevant („contribuția echivalentă”). 

Participanții executivi nu sunt eligibili pentru plata niciunui fel de 

contribuție echivalentă. 

Condițiile de participare. Orice angajat permanent al unei societăți 

participante (inclusiv orice persoană angajată cu normă redusă) care 

nu este eligibil să participe la Asociația de Participare la Capital a 

Angajaților Grupului JT a societății („Participanții”). 

Custodele. Equatex AG. 

Prețul de cumpărare. Custodele va cumpăra acțiunile ordinare ale 

societății în primele zece zile de tranzacționare care urmează 

încheierii perioadei lunare relevante, în condițiile aplicabile în acel 

moment pe piață. Numărul total de acțiuni achiziționate va fi trecut 
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în înregistrările referitoare la angajat. 

Livrare. Toate acțiunile societății achiziționate de către custode vor 

fi păstrate de acesta în numele participanților relevanți. Participanții 

vor avea proprietatea exclusivă asupra acțiunilor, beneficiind de 

profiturile și asumându-și riscurile aferente acestora, începând de la 

data achiziționării lor în cadrul planului.  

Restricții. Acțiunile cumpărate în numele unui participant vor fi 

blocate și nu vor putea fi vândute până la expirarea sau încheierea 

perioadei restricțiilor de vânzare. 

Administrarea ESPP. Planul este administrat de consiliul de 

administrație al JT International S.A., sau de unul sau mai multe 

comitete desemnate în mod corespunzător de acesta, care vor avea 

atribuțiile specificate de el. 

Încheierea ESPP. Planul va fi valabil pe o perioadă nelimitată de 

timp, până la încheierea lui de consiliul de administrație. Consiliul 

de administrație poate încheia planul în orice moment. 

Costuri. În principiu, societățile participante vor acoperi costurile 

de tranzacționare, custodie, brokeraj și alte costuri suportate în 

legătură cu operarea și administrarea planului pentru participanții 

angajați de ele. Costul estimat este de aproximativ 100 USD pe 

participant (11.112 JPY, pe baza unui curs de schimb valutar de 1 

USD – 111,12 JPY la 11 martie 2019, sursă: Banca Japoniei). 

Costurile de tranzacționare, custodie, brokeraj și alte costuri 

suportate în legătură cu vânzarea acțiunilor depozitate în numele 

unui participant vor fi acoperite de participant. 

E.4 Descrierea tuturor 

intereselor care ar 

putea influența 

oferta, inclusiv a celor 

conflictuale 

Nu se aplică. Nu există astfel de interese. 

E.5 Denumirea entității 

care oferă spre 

vânzare valoarea 

mobiliară 

JT International S.A. 

E.6 Diluarea maximă Nu se aplică. 

Nu va exista niciun fel de diluare ca urmare a achiziționării și 

vânzării acțiunilor în cadrul ESPP nici la nivelul societății, nici la 

nivelul societăților participante, întrucât societatea nu va emite 

niciun fel de acțiuni ordinare noi în legătură cu ESPP. 

E.7 Estimarea 

cheltuielilor 

percepute de la 

investitor 

Nu se aplică. Nu există astfel de cheltuieli. Numai costurile de 

tranzacționare, custodie, brokeraj și alte costuri suportate în 

legătură cu vânzarea acțiunilor depozitate în numele unui 

participant vor fi acoperite de participant. 

 

 


