
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Nr. 4615/24.04.2018 
 
Către:   B.V.B. Bucureşti – AeRO 
  A.S.F. Bucureşti 
În atenţia: Direcţiei Emitenţi 

Vă transmitem alăturat  
 

Raport curent conform Legii nr.24/2017 si a Regulamentului CNVM nr. 1/ 2006  
Data raportului: 24.04.2018 

 
Denumirea entităţii emitente: S.C. BRAICONF S.A. 
Sediul social: Brăila, Str. Şcolilor nr. 53, cod poştal 810517  
Numărul de telefon/ fax: 0239692200/ 0239685163 
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 2266085 
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J 09/5/22.01.1991 
Capital social subscris şi vărsat: 4.481.550 RON 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB, AeRO 
Evenimente importante de raportat: Plata dividendelor aferente anului 2017 
 

PROCEDURA 
 

PRIVIND PLATA DIVIDENDELOR DISTRIBUITE DIN PROFITUL NET REALIZAT IN EXERCITIUL FINANCIAR 2017 
    
 
 

SC BRAICONF SA cu sediul in Braila, str. Scolilor, nr.53, tel.023969200/ fax 0239685163,  aduce la cunostinta 
actionarilor faptul ca, in conformitate cu  Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 24.04.2018, 
efectueaza plata dividendelor distribuite din profitul net realizat in anul 2017, către acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor, la data de înregistrare 28.09.2018. 

Distribuirea dividendelor din profitul net realizat in exercitiul financiar 2017, se face prin intermediul Depozitarului 
Central SA Bucuresti, incepand cu data de 18.10.2018. 
  Valoarea brută a dividendului este de 0,0270 lei/acţiune.  

Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de catre SC Braiconf SA si platit la bugetul de stat in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare.  

Costurile aferente platii dividendelor vor fi suportate de către actionarul beneficiar al dividendelor. 
Plata dividendelor distribuite din profitul net realizat in anul 2017, se va efectua prin urmatoarele modalitati: plati 

prin virament bancar si plati in numerar. 
 

I. Plati prin virament bancar in conturile personale deschise in lei la banci, incepand cu data de 
18.10.2018. 

Actionarii persoane fizice si juridice care doresc plata dividendelor prin virament bancar vor solicita si transmite 
catre Depozitarul Central SA documentele necesare. 

Depozitarul Central SA va efectua plata dividendelor incepand cu data de 18.10.2018, dupa primirea 
documentatiei, astfel : 

 
1. Plata dividendelor prin virament bancar, catre actionarii persoane fizice si juridice se va efectua la cerere, in 

baza solicitarii, semnata de catre actionar, in care se va preciza banca si codul IBAN al contului deschis pe numele 
actionarului. Solicitarea va fi insotita de urmatoarele documente: 
 
1.1. Detinatorii de instrumente financiare persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau convenţional, vor 
prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN,  in care se vor preciza banca si contul (cod IBAN) 
deschis pe numele Detinatorului de instrumente financiare (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central - 
www.depozitarulcentral.ro), insotit de: 



 
� copia actului de identitate valabil in care sa fie lizibil codul numeric personal – certificata de titular „conform cu 

originalul”; 
� extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului 

pe numele Detinatorului de instrumente financiare, cu precizarea codului IBAN, in original; 
� copia documentelor care atesta calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau conventional, daca este 

cazul – certificata de titular „conform cu originalul”; 
 

1.2. Detinatorii de instrumente financiare persoane juridice, prin reprezentant legal sau convenţional, vor prezenta 
Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN in care se precizeaza banca si contul (cod IBAN) deschis pe 
numele Detinatorului de instrumente financiare (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central 
www.depozitarulcentral.ro), insotit de: 
 

� copie a certificatului de inmatriculare – certificata de titular „conform cu originalul”; 
� copie dupa documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii (certificat constatator emis de 

registrul comertului/entitatea echivalenta – pentru entitatile de nationalitate straina) – certificata de titular „conform 
cu originalul”; 

� copia documentelor care atesta calitatea de reprezentant conventional a semnatarului cererii, daca este cazul – 
certificata de titular „conform cu originalul”; 

� extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului 
pe numele titularului - persoana juridica, cu precizarea codului IBAN, in original; 
 

2. Actionarii care la data de inregistrare, respectiv data de 28.09.2018, detin actiuni in conturi deschise la 
Participantii la sistemul Depozitarului Central, vor primi dividendele aferente detinerilor respective in contul Participantilor 
respectivi, fara prezentarea unor documente suplimentare, cu exceptia celor pentru care Participantul a transmis 
Depozitarului Central anterior datei platii o notificare privind incetarea relatiilor contractuale cu respectivii Clienti (actionari).  

Solicitarile de virare a dividendelor in cont bancar se vor depune personal la registratura de la sediul Depozitarului 
Central sau se pot transmite prin posta la adresa : Depozitarul Central SA – Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34 - 36, sector 2, Tel: 
021/408.58.41  Fax: 021/408.58.14. 
 Toate solicitarile de mai sus vor contine inclusiv emailul si numarul de telefon la care pot fi contactati actionarii 
sau intermediarii /reprezentantii acestora, dupa caz, in eventualitatea unor clarificari. 

 
II. Plata prin numerar incepand cu data de  18.10.2018. 
Pentru actionarii persoane fizice care nu doresc ca plata dividendelor sa se efectueze prin virament bancar, plata 

se va efectua in numerar, prin punerea la dispozitie de catre SC BRAICONF SA a sumelor cuvenite, la ghiseele Agentului 
de Plata BRD Groupe Societe Generale din toata tara, prin intermediul Depozitarul Central SA, incepand cu data de 
18.10.2018. 

 
Orarul de ridicare a dividendelor se incadreaza in orarul de lucru al agentiilor/sucursalelor Agentului de Plata BRD 

Groupe Societe Generale din toata tara. 
Plata dividendelor la ghiseu se face doar catre actionarii persoane fizice, astfel : 
1. In cazul actionarilor persoane fizice rezidente care se prezinta personal la ghiseu, plata dividendelor se face 

in baza actului de identitate avand inscris codul numeric personal (C.N.P.).Daca actul de identitate nu are 
inscris CNP –ul, obligatoriu se va prezenta extrasul de cont eliberat de Depozitarul Central SA avand inscris 
CNP-ul. 

2. In cazul actionarilor persoane fizice nerezidente care se prezenta personal la ghiseu, plata dividendelor se 
face in baza pasaportului a carui serie şi numar trebuie sa corespunda cu cele din fisierul transmis de SC 
BRAICONF SA. 

3. In cazul actionarilor persoane fizice avand varsta sub 14 ani, plata dividendelor se face reprezentatului legal, 
respectiv tutorele/parintele minorului, in baza urmatoarelor documente: certificatul de naştere al actionarului 
care trebuie sa aiba inscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se 
retine), actul juridic ce instituie tutela in cazul tutorelui care nu este unul dintre parinti + 1 fotocopie certificata 
pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) şi actul de identitate al tutorelui/parintelui + 1 fotocopie 
certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine). 

4. In cazul actionarilor, persoane fizice avand instituita curatela, plata dividendelor se face prin curatorul 
respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente: actul de identitate al actionarului care trebuie sa aiba 
inscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine), actul juridic ce 
instituie curatela + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) si actul de 
identitate al curatorului + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine). 



 
5. In cazul actionarilor, persoane fizice care nu se prezinta personal la ghiseu ci mandateaza in acest sens o 

alta persoana, plata dividendelor se face imputernicitului respectivei persoane, in baza urmatoarelor 
documente: procura speciala autentificata la notariat care cuprinde imputernicirea de ridicare a dividendelor 
eliberata  cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei in care se efectueaza plata, cu exceptia cazului in care 
imputernicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani si este valabila la data la care se efectueaza 
plata + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) şi actul de identitate al 
imputernicitului + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine). 

 
Comisioanele aferente platii dividendelor vor fi suportate de catre actionari.  
 
III. Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana iar daca 

sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.  
 
IV. In cazul actionarilor decedati, dividendele urmeaza a se plati la solicitarea succesorilor prin virament bancar 

sau in numerar, numai dupa ce, in prealabil, mostenitorii au solicitat Depozitarului Central SA si s-a efectuat inregistrarea 
transferului actiunilor catre succesor/i ca efect al succesiunii. 

 
V. Orice modificare a datelor in registrul actionarilor (schimbari de nume, adrese, date identitate, etc.) se 

realizeaza numai de catre Depozitarul Central SA cu sediul in Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34 - 36, sector 2, Tel: 
021/408.58.41  Fax: 021/408.58.14, la solicitarea actionarului sau a persoanei indreptatite. 

VI. In cazul actionarilor nerezidenti, in conformitate cu Codul fiscal si a Normelor metodologice, Daca un actionar 
este rezident al unei tari cu care Romania a incheiat o conventie pentru evitarea dublei impuneri, pentru aplicarea 
prevederilor acesteia, actionarul trebuie sa depuna la sediul SC BRAICONF SA din Braila, str. Scolilor, nr.53, certificatul 
de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea fiscala a statului respectiv, in original, insotit de traducerea autorizata a acestuia 
in limba romana. 

Certificatul de rezidenta fiscala poate fi transmis si prin posta sau orice forma de curierat cu confirmare de primire 
la adresa indicata mai sus. 

Daca actionarul nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala, impozitul retinut se va calcula prin aplicarea cotei 
aplicabila actionarilor rezidenti. 

 VII. In cazul actionarilor la care valoarea bruta a dividendului este sub 5 lei, dividendele pot fi ridicate de la 
casieria societatii, de la sediul social din Braila, str. Scolilor nr.53, incepand cu data de 18.10.2018. 

Facem precizarea ca in urma analizarii solicitarilor de plata a dividendelor si a documentatiei anexate, SC 
BRAICONF SA Braila si DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti isi rezerva dreptul de a solicita documente suplimentare. 
                                                                                                       
 
 
 
 
 

Presedintele Consiliului de Administrație 
Dan Simionescu 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                              

 


