
Marea Privatizare ... dupa 20 de ani



Evolutia numarului de actionari din Sectiunea 1

2013         8.992.575

2014 8.908.547

2017             
8.476.580

Actionari
18.750.498

initiali



8.476.580 
de actionari

½ din 
populatia



Repartizarea numarului total de 

actionari – 12/03/2017



Afla daca ai actiuni !

• EXTRAS DE CONT  - reprezinta dovada dreptului de proprietate asupra unui numar de 
actiuni la o anumita data

Extrasul de cont pentru persoane fizice se elibereaza pe baza urmatoarelor documente:

 cerere de eliberare a extrasului de cont/ sumarului de cont;

 copia actului de identitate al titularului de cont;

 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de eliberare a extrasului de cont pentru persoane fizice

- ( 6 RON / societate la care titularul de cont deţine acţiuni)

*La cererea mandatarului – procura/imputernicire autentificata la notar si actul de identitate al persoanei
imputernicite

**In cazul decesului titularului de cont  - copia certificatului de deces si copia actului de identitate al potentialului
mostenitor



Cum poti incasa dividendele?

Pentru actionarii care sunt clienti ai unor brokeri - plata se face in
contul deschis la intermediarul respectiv.

Pentru actionarii care nu au cont deschis la un broker, plata se
face in contul bancar personal indicat, sau in numerar, la ghiseele
din intreaga tara ale bancii comerciale, aleasa de fiecare emitent in
parte.

Eficient

Predictibil

Simplu
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CLIENTI

DETINATORI



Detinatorii de instrumente financiare (cu
detineri in conturi individuale si care nu
sunt clienti ai unui broker) care doresc
incasarea sumelor de bani in contul bancar
vor transmite catre Depozitarul Central
Formularul de colectare cod IBAN

Copie act de identitate

Extras de cont eliberat de banca

Tarif 5 RON



Actualizarea datelor de identificare

Emiterea istoricului de cont si a sumarului pozitiilor de cont

Transferul direct al dreptului de proprietate asupra 

instrumentelor financiare

Inregistrare, ridicare restrictie pe cont, la cererea titularului

Inscriere, radiere ipoteca mobiliara / garantie financiara

Alte servicii




