
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Bucureşti, 31 mai  2011 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Plata dividendelor aferente anului 2010 

 

 

Urmare a hotărîrii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2011, SC 

Bursa de Valori București SA (BVB) anunță plata dividendelor aferente exercițiului financiar 

2010 prin intermediul Depozitarului Central începând cu data de 01.06.2011 pentru plățile 

prin transfer bancar și începând cu data de 16.06.2011 pentru plățile în numerar către 

acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor BVB la data de înregistrare 20.05.2011. 

 

Valoarea brută a dividendului este de 0,7015 lei/acțiune. 

 

Modalitățile și termenele de plată a dividendelor sunt următoarele : 

Comisionul aferent plății în numerar se suportă de către BVB. 

 

I.Plăți prin transfer bancar (în conturi deschise la o bancă din România) începând cu 

data de 01.06.2011 

 

Începând cu data prezentului comunicat acționarii persoane fizice și juridice care doresc plata 

dividendelor prin transfer bancar pot solicita și transmite către SC Depozitarul Central SA, 

documentele necesare. Plata dividendelor se va face de către operatorul SC Depozitarul 

Central SA prin transfer bancar începând cu data de 01.06.2011, după primirea și verificarea 

documentației, astfel: 

1.Acționarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal, vor trimite la SC 

Depozitarul Central SA o solicitare scrisă pentru plata dividendelor prin virament în cont în 

care se va preciza banca și contul (cod IBAN) deschis pe numele acționarului (modelul de 

solicitare este disponibil pe site-ul SC Depozitarului Central SA www.depozitarulcentral.ro), 

însoțită de: 

 Copia actului de identitate valabil în care să fie lizibil codul numeric personal; 

 Copie dupa extrasul de cont sau un document eliberat de banca prin care se confirmă 

existența contului pe numele acționarului, cu precizarea codului IBAN; 

 Copia documentelor care atestă calitatea semnăturii cererii de reprezentant legal, dacă 

este cazul. 

2.Acționarii persoane juridice, prin reprezentant legal, vor trimite la SC Depozitarul Central 

SA o solicitare scrisă, semnată și ștampilată, în care se precizează banca și contul (cod IBAN) 

deschis pe numele acționarului (modelul de solicitare este disponibil pe site-ul SC 

Depozitarului Central SA www.depozitarulcentral.ro), însoțită de: 

 Copie a certificatului de înmatriculare; 

 Copie dupa documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al societății 

(certificat constatator); 

 Copia documentelor care atestă calitatea semnatarului cererii de reprezentant 

convențional, dacă este cazul; 

 Copie dupa extrasul de cont sau un document eliberat de banca prin care se 
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confirmă existența contului pe numele titularului – persoană juridică, cu prezizarea 

codului IBAN. 

 

3.Acționarii persoane fizice sau juridice, care la data de 20.05.2011 dețin acțiuni emise de 

SC Bursa de Valori București SA, în conturi deschise la participanții la sistemul 

Depozitarului Central (Societate de servicii de investiții financiare și bănci) cu care SC 

Depozitarul Central SA a încheiat contracte având ca obiect distribuirea dividendelor, vor 

primi dividende aferente deținerilor respective, în contul participanților respectivi cu condiția 

de a fi împuternicit participantul să încaseze dividende pentru ei și în numele lor. 

 

4.Acționarii persoane fizice sau juridice care doresc virarea dividendelor în contul unui 

participant la sistemul Depozitarului Central care nu a încheiat cu SC Depozitarul Central SA 

un contract având ca obiect distribuirea dividendelor, vor transmite la SC Depozitarul Central 

SA, personal sau prin reprezentant legal: 

 cerere scrisă (modelul de solicitare este disponibil pe site-ul SC Depozitarului 

Central SA www.depozitarulcentral.ro) din partea acționarului pentru plata 

dividendelor prin virament în contul participantului cu mențiunile și documentele 

însoțite de la punctele 1-2, după caz; 

 confirmare scrisă în original din partea participantului din care să reiasă că 

respectivul acționar este clientul sau și precizarea contului client (cod IBAN) în 

care urmează să se facă plata; 

 copie dupa extrasul de cont sau un document eliberat de bancă prin care se 

confirmă existența contului pe numele participantului respectiv, cu precizarea 

codului IBAN. 

 

5.Persoanele fizice/juridice nerezidente: 

 solicitările pentru plata dividendelor se fac conform celor precizate la punctele1-4; 

 în conformitate cu Legea nr.571/2003 actualizată (și a normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal), pentru aplicarea acordurilor de 

evitare a dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și capital și pentru 

aplicarea prevederilor privind regimul fiscal comun pentru acționarii rezidenți ai 

unor țări membre ale UE sau AELS, nerezidentul are obligația de a depune odată 

cu documentele de solicitare și certificatul de rezidență fiscală, în original, eliberat 

de către autoritatea competentă din statul său de rezidență. În cazul în care, 

acționarul nu prezintă certificatul de rezidență fiscală, impozitul reținut se va 

calcula prin aplicarea cotei aplicabila acționarilor rezidenți. 

 

Solicitările de virare a dividendelor în cont bancar se vor transmite la adresa: SC Depozitarul 

Central SA – București, Str. Făgăraș nr. 25 sector 1, fax 021.408.58.14. 

 

Toate solicitările de mai sus vor conține inclusiv emailul și numărul de telefon la care pot fi 

contactați acționarii sau intermediarii/reprezentanții acestora, după caz, în eventualitatea 

unor clarificări. 

 

II.Plăti în numerar începând cu data de 16.06.2011 

 

Pentru acționarii persoane fizice, care nu solicită și/sau nu transmit documentele necesare 

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

la dispoziție de către BVB a sumelor cuvenite, la ghișeele poștale din întreaga țară, prin 

intermediul SC Depozitarul Central SA începând cu data de 16.06.2011 până la data de 

16.09.2011. 

Acționarii cu domiciliul în orașele în care Poșta Română are oficii informatizate, își pot ridica 
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dividendele de la oricare oficiu informatizat al Poștei Române din țară. Orarul de ridicare a 

dividendelor se încadrează în orarul de lucru al Poștei Române (oficiilor poștale). 

Acționarii persoane fizice din zonele rurale vor putea ridica dividendele numai de la Oficiul 

Poștei Române unde este arondată adresa cu care acționarul este înregistrat în Registrul 

Acționarilor de la SC Depozitarul Central SA. La cererea acționarului transmisă la SC 

Depozitarul Central SA se poate schimba/reface arondarea în termen de cel mult 10 zile 

lucrătoare.     

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

convențional astfel: 

 În cazul acționarilor care se prezintă personal la ghișeu, plata dividendelor se face în 

baza actului de identitate având înscris codul numeric personal (CNP). 

o Dacă actul de identitate nu are înscris CNP-ul, obligatoriu se va prezenta 

extrasul de cont eliberat de SC Depozitarul Central SA având înscris CNP-ul. 

 În cazul acționarilor persoane fizice având vârsta sub 14 ani, plata dividendelor se face 

prin tutore/pîrintele minorului, în baza următoarelor documente: cerficatul de naștere 

al acționarului care trebuie să aibă înscris CNP-ul, actul juridic ce instituie tutela în 

cazul tutorelui care nu este unul dintre părinți + 1 fotocopie (fotocopia se reține) și 

actul de identitate al tutorelui/părintelui +1 fotocopie (fotocopia se reține). 

 În cazul acționarilor persoane fizice având instituită curatela, plata dividendelor se 

face prin curatorul respectivei persoane, în baza următoarelor documente: actul de 

identitate al acționarului care trebuie să aibă înscris CNP-ul, actul juridic ce instituie 

curatela + 1 fotocopie (fotocopia se reține) și actul de identitate ala curatorului +1 

fotocopie (fotocopia se reține). 

 În cazul acționarilor persoane fizice care nu se prezintă personal la ghiseu, ci 

mandatează în acest sens o altă persoană, plata dividendelor se face prin împuternicitul 

respectivei persoane, în baza următoarelor documente: procură specială autentificată la 

notariat care cuprinde împuternicirea de ridicare a dividendelor eliberată în cursul 

anului în care se efectuează plata + 1 fotocopie semnată de mandatar pentru 

conformitate cu originalul (fotocopia se reține) și actul de identitate al împuternicitului 

+ 1 fotocopie (fotocopia se reține). 

 

Comisionul aferent plății se suportă de către BVB. 

 

III. Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată în 

limba română, iar dacă sunt emise de o autoritate străină acestea trebuie să fie apostilate sau 

supralegalizate, după caz. 

 

IV. În cazul acționarilor decedați, dividendele urmează a se plăti la solicitarea succesorilor 

prin transfer bancar sau în numerar, numai după ce, în prealabil, moștenitorii au solicitat SC 

Depozitarul Central SA și s-a efectuat înregistrarea transferului acțiunilor către succesor(i) ca 

efect al succesiunii. 

 

V. Odată cu primirea dividendelor în numerar la ghișeele din cadrul oficiilor Poștei Române, 

acționarii vor putea să-și actualizeze datele personale de identificare (adresă, nume, etc.) după 

caz. Pentru realizarea acestei operațiuni va fi necesară completarea formularului pus la 

dispoziție de SC Depozitarul Central SA, pe care vă rugăm să îl solicitați la ghișeele Poștei 

Române, la care se vor anexa o copie lizibilă a buletinului de identitate sau cărții de identitate 

din care să reiasă datele personale actuale și se va plăti comisionul aferent acestei operațiuni. 

 

 

DEPARTAMENTUL DE MARKETING ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE 

 


