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Antibiotice SA - Comunicat privind plata dividendelor  
aferente anului financiar 2020 

 
În conformitate cu prevederile legale privind societăţile comerciale şi cu hotărarile 
adoptate în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 21.04.2021, 
Antibiotice Iaşi distribuie dividendele aferente anului financiar 2020. 
 

An  

financiar 

Data de  

înregistrare 

Dividend brut 

(lei/acțiune) 

Data începerii  

plății  
    

2020 03.09.2021 0,00330631 20.09.2021 
    

 

Pentru anul financiar 2020, plata dividendelor se face către acționarii Antibiotice S.A. 
Iași, înscriși în Registrul Acționarilor, la data de înregistrare 03.09.2021 (ex-date 
02.09.2021), aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor. 
În conformitate cu prevederile legislației pieței de capital, plata dividendelor distribuite 
de către Antibiotice Iași se va realiza prin intermediul Depozitarului Central București, 
al Participanților la sistemul de compensare-decontare și registru (intermediarii în 
conformitate cu Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni 
de piață, art. 87, pct. 5, care au încheiat contract de participare la sistemul 
Depozitarului Central) și al CEC Bank - agentul de plată. 
 
Menționăm că valoarea de plată a dividendelor este calculată prin rotunjire la două 
zecimale, iar comisioanele bancare vor fi achitate de către Antibiotice SA. 
 
Modalitățile de plată a dividendelor:  

 

I. Plata pentru acționarii persoane fizice care nu au conturi de valori mobiliare 
deschise la participanți (Secțiunea I – Depozitar Central) 

 
1. Plăți în numerar la ghișeele CEC Bank 

Pentru acționarii persoane fizice, plata dividendelor se va putea face în numerar, prin 
punerea la dispoziție a sumelor cuvenite la ghișeele CEC Bank începând cu data de 
20.09.2021. 
Acționarii persoane fizice care nu au conturi de valori mobiliare se vor putea prezenta 
la orice unitate CEC Bank, plata dividendelor încadrându-se în orarul de plată al 
unităților bancare respective. 
Pentru acționarii persoane fizice, plata dividendelor se va efectua astfel: 

➢ Pentru  acționarii persoane fizice rezidente, în baza actului de identitate valabil 
la data plății, pe care este înscris CNP-ul,  

➢ Pentru acționarii persoane fizice nerezidente care se vor prezenta personal la 
ghișeu, plata se va face în baza pașaportului a cărui serie și număr trebuie să 
coincidă cu cele din evidențele Depozitarului Central, 

➢ Pentru acționarii persoane fizice reprezentate prin tutori sau curatori, plata se va 
face în baza următoarelor documente: 

• Actul de identitate al acționarului (CNP înscris) 

• Documentul care atestă calitatea de tutore/curator (nume, prenume, 
CNP acționar și persoana desemnată) 
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• Actul de identitate al tutorelui/curatorului 
Aceste documente se prezintă în original, o copie a acestora („conform cu 
originalul”) reținându-se la bancă. 
 

➢ Pentru acționarii persoane fizice care împuternicesc o alta persoană, plata 
dividendelor se va face împuternicitului respectivei persoane, în baza 
următoarelor documente: 

• Actul de identitate al împuternicitului (CNP înscris) 

• Procura specială autentificată la notariat, (eliberată cu maxim 3 ani 
anterior datei plății), care cuprinde pentru acționar/împuternicit – nume, 
prenume, CNP și împuternicirea pentru ridicarea dividendelor. 

Aceste documente se prezintă în original, o copie a acestora („conform cu 
originalul”) reținându-se la bancă. 

 
Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea autorizată 
în limba română, iar dacă sunt emise de către autoritatea străină, acestea trebuie să 
fie apostilate sau supralegalizate, după caz. 

 
2. Plăți prin virament bancar în conturi deschise în lei, la o bancă din România: 

 
Depozitarul Central pune la dispoziția tuturor acționarilor care dețin acțiuni în Secțiunea 
I, opțiunea de a încasa orice sumă de bani cuvenită, direct, prin virament bancar, într-
un cont bancar. Prin urmare, acționarii persoane fizice și juridice din această categorie, 
care doresc plata dividendelor prin transfer bancar, pot solicita și transmite către 
Depozitarul Central documentele necesare efectuării plății dividendelor, astfel: 
 

o Acționarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau 
convențional, vor prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod 
IBAN, în care se vor preciza banca și contul (cod IBAN) deschis pe numele 
Deținătorului de instrumente financiare (modelul este disponibil pe site-ul 
Depozitarului Central - www.depozitarulcentral.ro), însoțit de: 

• copia actului de identitate valabil în care să fie lizibil codul numeric personal – 
certificat de titular „conform cu originalul”; 

• extras de cont sau un document eliberat de bancă (semnat și ștampilat) prin 
care se confirmă existența contului pe numele Deținătorului de instrumente 
financiare, cu precizarea codului IBAN, în original; 

• copia documentelor care atestă calitatea semnatarului cererii de reprezentant 
legal sau convențional, dacă este cazul – certificată de titular „conform cu 
originalul”; 

 
o Acționarii persoane juridice, prin reprezentant legal sau convenţional, vor 

prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN în care se 
precizează banca și contul (cod IBAN) deschis pe numele Deținătorului de 
instrumente financiare (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central 
www.depozitarulcentral.ro), însotit de: 

• copie a certificatului de înmatriculare – certificată de titular „conform cu 
originalul”; 

• copie după documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al societății 
(certificat constatator emis de registrul comerțului/entitatea echivalentă – 
pentru entitățile de naționalitate străină) – certificată de titular „conform cu 
originalul”; 

http://www.depozitarulcentral.ro/
http://www.depozitarulcentral.ro/
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• copia documentelor care atestă calitatea de reprezentant convențional a 
semnatarului cererii, dacă este cazul – certificată de titular „conform cu 
originalul”; 

• extras de cont sau un document eliberat de bancă (semnat și ștampilat) prin 
care se confirmă existența contului pe numele titularului - persoană juridică, cu 
precizarea codului IBAN, în original; 
 

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. 
 
Solicitările de plăți prin transfer bancar, împreună cu documentele menționate, se vor 
transmite Depozitarului Central, la adresa: Depozitarul Central SA București, bd. Carol 
I, nr. 34-36, sector 2. 
Depozitarul Central va verifica documentația transmisă de acționari, iar în cazul în care 
documentația nu este completă, solicită completarea acesteia, contactând acționarul 
la numărul de telefon sau adresa de e-mail indicate de acesta în documentația 
transmisă inițial. 
 
Pentru acționarii persoane fizice sau juridice care transmit solicitări de plată a 
dividendelor în cont bancar, ulterior datei plății de 20.09.2021, Depozitarul Central va 
instructa plata prin virament bancar în măsura în care acest lucru este posibil, potrivit 
procedurilor proprii. 
 
3. Plata pentru acționarii care au conturi de valori mobiliare deschise la participant 

– bănci custode sau SSIF (Secțiunea II Depozitar Central): virament în conturile 
participanților 

 
Pentru acționarii persoane fizice sau juridice care la data de înregistrare dețin acțiuni 
emise de Antibiotice Iași, evidențiate în Secțiunea II a Registrului Acționarilor, 
dividendele se vor plăti automat în data plății 20.09.2021, prin virament bancar, prin 
intermediul depozitarului Central, în conturile Participanților, fără prezentarea unor 
documente suplimentare. 
 
Pentru fondurile de pensii facultative și fondurile de pensii administrate privat 
rezidente, pentru a beneficia de scutirea de impozit pe dividende prevăzută de Codul 
fiscal, Participanții (Banca, Custode sau Broker) care au în portofoliu clienți fonduri de 
pensii vor transmite către Antibiotice Iași până la de 13.09.2021, o listă cu aceștia, 
însoțită de documentele legale care atestă calitatea de fonduri de pensii a acestora, 
pentru a beneficia de scutirea de la plata impozitului în conformitate cu Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare. 
 
În cazul fondurilor de investiții fără personalitate juridică, Antibiotice SA Iași solicită 
Participanților/Societăților de Administrare a Investițiilor/FDI să transmită până la data 
de 13.09.2021 o declarație pe propria răspundere semnată de reprezentantul 
legal/persoană autorizată să reprezinte fondul de investiții fără personalitate juridică 
care să cuprindă următoarele informații: 

• tipul fondului închis/deschis de investiții; 

• lipsa personalității juridice; 

• datele de identificare ale fondului (codul unic de identificare/înregistrare), 
astfel cum este evidențiat în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul 
Central, cu denumirea completă a fondului de investiții; 
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• numărul de înregistrare în Registrul Instrumentelor și Investițiilor Financiare; 

• decizia de autorizare; 

• numărul şi data notificării Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) şi 
valabilitatea acesteia, precum şi orice alte documente si informații pe care le 
consideră necesare;  

• copie document relevant din care să rezulte calitatea persoanei care semnează 
declarația de reprezentant legal / de persoană autorizată să reprezinte fondul; 

• copie după atestatul eliberat de ASF.  
 
Pentru acționarii nerezidenți pentru care se dorește aplicarea prevederilor mai 
favorabile ale Convenției de evitare a dublei impuneri încheiată între România și 
țara lor de rezidență sau prevederile mai favorabile aplicabile fondurilor de pensii 
nerezidente (astfel cum sunt ele definite în legislația statului membru al U.E sau 
într-unul din statele A.E.L.S.), se vor transmite la sediul Antibiotice Iași, până la 
data de 13.09.2021, următoarele documente: 

• Solicitare în original de aplicarea prevederilor celor mai favorabile ale 
Convențiilor de evitare a dublei impuneri, însoțită de: 

• Certificatul de Rezidență Fiscală emis de către autoritatea competentă din 
statul de rezidență pentru anul în care are loc plata dividendelor (2021), în 
termen de valabilitate, în original sau copie legalizată, apostilat/supralegalizat, 
dacă este cazul, care să ateste că beneficiarul dividendelor este rezident al 
statului respectiv în anul obținerii venitului (2021) și să cuprindă în principal 
elemente de identificare a nerezidentului, precum și a autorității care a emis 
certificatul de rezidență fiscală, ca de exemplu: numele, denumirea, adresa, 
codul de identificare fiscală, mențiunea că este rezident fiscal în statul emitent, 
precum și data emiterii certificatului, însoțit de traducere autorizată în limba 
română în original și documentele suport, conținând datele de contact (necesare 
pentru eventualele clarificări). 

 
În cazul nerezidenților care au deschise conturi de custodie la agenții custode, potrivit 
Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal, în conformitatea căruia: “Pe copia 
legalizată primitorul originalului certificatului de rezidență fiscală sau al documentului 
prevăzut la alin. (1) va semna cu mențiunea că deține originalul acestuia”, copiile 
legalizate (în original) ale certificatelor de rezidență fiscală vor respecta cerințele din 
Codul Fiscal. 

De asemenea, se va face o mențiune expresă cu privire la cerințele ce se impun, 
în funcție de țara de proveniență, cu privire la apostilarea/supralegalizarea 
documentelor. 

În cazul în care se optează pentru Plata Amânată a dividendelor, documentele 
menționate vor fi transmise până cel tarziu la data de 26.11.2021. 

 
4. Plata dividendelor cuvenite acționarilor decedați 
 
Dividendele cuvenite acționarilor decedați se vor plăti prin intermediul C.E.C. Bank, 
doar după înregistrarea de către Depozitarul Central București a transferului direct de 
proprietate ca efect al succesiunii, în baza solicitării moștenitorilor. 
 
5. Dividende a căror plată nu se poate efectua prin Depozitarul Central 
 
Dividendele cuvenite acționarilor a căror valoare nu acoperă cheltuielile de distribuire 
generate de plata prin Depozitarul Central, se vor distribui la solicitarea acționarului, 
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de la sediul Antibiotice Iași, prin casierie, fără comision, începând cu data de 
20.09.2021. 
 
Societatea nu recunoaşte alt deţinător al acţiunilor decât pe cel înregistrat la 
Depozitarul Central S.A. Bucureşti, la data de înregistrare 03.09.2021. 
 
Termenul în care acționarii vor putea solicita plata dividendelor cuvenite conform legii 
este de 3 ani de la data începerii distribuirii lor, respectiv 19.09.2024, după acest termen 
intervenind prescripția extinctivă. 
 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa biroului Relații cu Investitorii din cadrul 
Antibiotice Iași, telefon 0232-209 570; 0232-209 583.  
 

 
 
Director General,     Director Economic,  
Ec. Ioan NANI      Ec. Paula-Luminița COMAN 

 


