
 

          Nr.2023/18.05.2022 

 

COMUNICAT 

 

Privind procedura de distribuire a dividendelor  aferente anului 2021 catre actionarii 

societatii EMAILUL SA ca urmare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a 

Actionarilor din data de 27 aprilie 2022 

 

Distribuirea dividendelor se face începand cu data de 08.06.2022 pentru platile prin transfer 

bancar, respectiv, pentru platile in numerar, către acţionarii înregistraţi în Registrul 

Acţionarilor EMAILUL S.A. la data de înregistrare 18.05.2022,  respectiv ex-date 17.05.2022. 

 

Valoarea neta a dividendului este de 1,20 RON/actiune. Impozitul pe dividend va fi 

calculat si retinut de catre EMAILUL SA  din  dividendul brut  i n  v a l o a r e  d e  

1,26316 RON/actiune,  in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile. 

Modalitatile si termenele de plata a dividendelor sunt urmatoarele: 

 

I. Plăţi în numerar 

Pentru  acţionarii  persoane fizice,  care nu  solicită şi/sau  nu  transmit  documentele 

necesare pentru plata prin transfer bancar, plata dividendelor se va putea face în numerar, prin 

punere la dispozitie de catre EMAILUL S.A. a sumelor cuvenite, la ghiseele Bancii 

Comerciale Romane din intreaga tara, prin intermediul societăţii comerciale Depozitarul 

Central S.A. incepand cu data de 08.06.2022. Orarul de ridicare a dividendelor se incadreaza 

in orarul de lucru al agentiilor BCR. 

Dividendele se pot ridica de către acţionari personal sau prin reprezentant legal sau 

convenţional astfel: 

1. În cazul acţionarilor care se prezintă personal la ghişeu, plata dividendelor se face în baza 

actului de identitate având înscris codul numeric personal (C.N.P.). 

Dacă actul de identitate nu are înscris C.N.P.-ul, obligatoriu se va prezenta extrasul de cont 

eliberat de S.C. Depozitarul Central S.A. având înscris C.N.P.-ul.



2. În cazul acţionarilor persoane fizice care nu se prezintă personal la ghişeu( de 

ex.copii sub 14 ani, curatela, etc.) ci mandatează   în   acest   sens   o   altă   persoană,   plata   

dividendelor   se   face   prin împuternicitul respectivei persoane, în baza documentelor 

prevazute de reglementarile legale. 

 

Pentru acest tip de plati comisionul este 2 ,10 l e i  t a r i f  D C  l a  c a r e  s e  a d a u g a  

t a r i f u l  B C R  d e  0 , 7 5 %  d i n  s u m a  d e  p l a t a ,  m i n i m  2   l e i / p l a t a  s i  

m a x i m  4 , 5  l e i / p l a t a  .  

 

Comisionul aferent platii in numerar a dividendului se suportă de către acţionar. 

 

II. Plăţi prin transfer bancar (in conturi deschise in lei la o banca din Romania) 

1.Incepand cu data prezentului comunicat actionarii persoanele fizice si juridice care doresc 

plata dividendelor prin transfer bancar pot, solicita   şi transmite către Depozitarul Central 

S.A. documentele necesare, plata dividendelor se va face de catre operatorul Depozitarul 

Central prin transfer bancar incepand cu data de 08.06.2022, dupa primirea si verificarea 

documentatiei care se poate accesa pe site-ul Depozitarului Central www.roclear.ro. 

 

2. Acţionarii persoane fizice sau juridice care la data de 18.05.2022 deţin actiuni emise de 

EMAILUL S.A.,  în conturi deschise la participanţii la sistemul Depozitarului Central 

(Societati de servicii de investitii financiare si banci) cu care Depozitarul Central S.A. a 

încheiat contracte având ca obiect distribuirea dividendelor, vor primi dividendele aferente 

detinerilor respective, in contul participanţilor respectivi cu condiţia de a fi împuternicit 

participantul să încaseze dividende pentru ei si in numele lor. 

 

3. Persoanele fizice/juridice nerezidente: 

  solicitarile pentru plata dividendelor se fac conform celor precizate la punctele 1-3; 

   in conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, nerezidentul are 

obligatia de a depune  odata cu documentele de solicitare si certificatul de rezidenţă 

fiscală in original eliberat  de către autoritatea competentă din statul său  de  

rezidenţă.  In  cazul  in  care,  actionarul  nu  prezinta  certificatul  de rezidenta fiscala, 

impozitul reţinut se va calcula  prin aplicarea cotei aplicabilă acţionarilor rezidenţi. 

Solicitarile de virare a dividendelor in cont bancar se vor transmite la adresa: Depozitarul 

Central SA – Bucureşti, Bdul Carol I nr. 34-36, etaj. 3, sector 2, fax  021.408.58.14. 

Toate solicitarile de mai sus vor contine inclusiv email-ul si numarul de telefon la care pot fi 

contactati actionarii sau intermediarii/reprezentantii acestora, dupa caz, in eventualitatea 

unor clarificari. 

 

http://www.roclear.ro/


 

Pentru platile prin transfer bancar comisionul este: 

-  3,00 lei tarif  DC + 0,75 lei lei tarif  BCR , pentru plăţile mai mici de 500 lei; 

-  6,00 lei tarif DC  + 0,75 lei lei tarif BCR, pentru plăţile intre 501 si 10.000 lei; 

- 12,00 lei tarif DC  + 0,75 lei tarif  BCR , pentru plăţile intre 10.001 si 50.000 lei. 

- 12,00 lei tarif DC  + 1,50 lei tarif BCR, pentru platile intre 50.001 si 1.000.000 lei. 

   La platile interbancare, pe langa comisioanele mentionate mai sus se mai adauga 

comisionul BNR/Transfond. 

Comisionul  de transfer se suporta de catre actionar.  

  

III. In cazul actionarilor decedati dividendele urmeaza a se plati la solicitarea succesorilor prin 

transfer bancar sau in numerar, numai după ce, în prealabil, moştenitorii au solicitat 

Depozitarul Central S.A. si s-a efectuat înregistrarea transferului acţiunilor catre succesor(i) ca 

efect al succesiunii. 

 

IV. Odata cu primirea dividendelor in numerar la ghiseele din cadrul agentiilor BCR, 

actionarii vor putea sa-si actualizeze datele personale de identificare (adresa, nume, etc) dupa 

caz. Pentru realizarea acestei operatiuni va fi necesara completarea formularului pus la 

dispozitie de Depozitarul Central, pe care va rugam sa il solicitati la ghiseele BCR, la care se 

vor anexa o copie lizibila a BI sau CI din care sa reiasa datele personale actuale si se va plati 

comisionul aferent acestei operatiuni. 

 

 

Data: 18.05.2022 

 

PRESEDINTE CA 

ING.CRETU TRAIAN 

 

SC EMAILUL SA 


