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COMUNICAT DE PRESA 
INFORMATII  SUPLIMENTARE  REFERITOARE  LA PLATA  DIVIDENDELOR 

 
In conformitate cu hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF 

MOLDOVA desfasurata in data de 28.04.2007 aducem la cunostinta actionarilor urmatoarele 
informatii suplimentare privind plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2006. 

 
I. Plata prin mandat postal – pentru actionarii persoane fizice cu detineri cuprinse intre 95 
actiuni si 30.000 actiuni (exclusiv) - mandatele postale vor fi expediate esalonat conform contractului 
incheiat cu Compania Nationala Posta Romana pe adresele din registrul consolidat al actionarilor la data 
de inregistrare - 17.05.2007; achitarea se va face la domiciliul destinatarilor prin factorii postali, 
actiunea de achitare efectiva fiind de 30 de zile lucratoare, in aceasta perioada, pentru destinatarii care 
nu au fost gasiti la domiciliu, oficiile postale vor efectua doua reavizari la interval de 10 zile, in vederea 
achitarii la ghiseu. Achitarile se vor face astfel: 

- in perioada  06.07.2007 - 23.08.2007 pentru actionarii din mediul urban din judetele arondate 
(SV, BT, IS, NT, BC, VS, GL, BR, TL) si pentru toti actionarii din restul tarii;  

- in perioada 17.07.2007 - 04.09.2007 pentru actionarii din mediul rural din judetele arondate. 
 
II. Plata prin virament bancar -  se face pentru actionarii persoane  fizice cu detineri mai mari 
sau egale cu 30.000 de actiuni  si  pentru actionarii persoane juridice: 
 
1. actionarii persoane fizice – care vor trimite la sediul SIF Moldova solicitare pentru plata 
dividendelor prin virament in cont, scrisa si semnata in care precizeaza banca si numarul contului (cod 
IBAN) deschis pe numele actionarului insotita de: 

 copia actului de identitate in care sa fie lizibil codul numeric personal; 
 copie extras de cont sau un document eliberat de banca prin care se confirma existenta 

contului pe numele titularului, cu precizarea codului IBAN; 
 
2. actionarii persoane juridice - vor trimite solicitare in original din partea reprezentantului legal cu 
semnatura acestuia si stampila societatii in care se precizeaza banca si numarul contului (cod IBAN), 
insotita de:  

• copie dupa documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii (certificat 
constatator) si eventual copie act de identitate; 

• copie extras de cont sau un document eliberat de banca prin care se confirma existenta 
contului pe numele titularului – persoana juridica, cu precizarea codului IBAN; 

In ambele situatii, rugam actionarii sa precizeze in solicitare numarul de telefon la care pot fi contactati 
in cazul unor neclaritati. 
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3. actionarii persoane fizice sau juridice care doresc virarea sumelor în contul unui SSIF, trebuie să 
transmită: 

 cerere scrisă din partea actionarului cu mentiunile si documentele insotitoare de la punctele 1- 
2, dupa caz (mai putin copie extras de cont); 

 confirmarea scrisă in original din partea SSIF-ului din care sa reiasa ca respectivul actionar 
este client al SSIF-ului si precizarea contului client (cod IBAN); 

 
4. SSIF-urile sau bancile custode  care solicita virarea dividendelor cuvenite clientilor în 

conturile clientilor sau in cont SSIF/custode, vor transmite: 
•  o adresa in original semnata de reprezentantul legal si cu ştampila societăţii, care sa contina lista 

clientilor (ID, denumire, detineri) si conturile (codurile IBAN) in care sa se faca viramentul;  
• declaratia reprezentantului legal, cu ştampila societăţii, in original, din care sa reiasa ca SSIF-ul 

sau banca custode este imputernicit(a) sa solicite si sa incaseze dividendele aferente respectivilor 
clienti; 

• copie dupa documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii pentru persoana ce 
semneaza declaratia (certificat constatator). 

 
5. Persoanele fizice/juridice nerezidente: 

 solicitarile plata dividende se fac conform celor precizate la punctele 1-2; 
 daca un actionar este rezident al unei tari cu care Romania are incheiate acorduri de evitare a 

dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si capital, pentru aplicarea prevederii de evitare 
a dublei impuneri, nerezidentul are obligatia de a depune odata cu documentele de solicitare: 
- certificatul de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea fiscala a statului respectiv 

(original/copie legalizata) sau un alt document eliberat de o alta autoritate decat cea fiscala, 
care are atributii in domeniul certificarii rezidentei conform legislatiei interne a acelui stat 
(Norme met. Cod fiscal – art 13,(1), H44/2004); 

- traducerea legalizata de organul autorizat din Romania a certificatului de rezidenta fiscala 
sau documentului echivalent mentionat mai sus (Norme met. Cod fiscal – art 13,(2), 
H44/2004). 

 
III. Actionarii detinatori a mai putin de 95 de actiuni si cei care din diferite motive nu vor intra 
in posesia dividendelor prin mandat postal sau virament bancar, pot solicita plata dividendelor prin 
casierie la sediile reprezentantelor sau sediul central, platile facandu-se in perioadele 10-14 si 25-
29 ale fiecarei luni. 

 
IV. In cazul actionarilor decedati dividendele urmeaza a se plati dupa efectuarea transferului 
actiunilor pe numele mostenitorilor, la solicitarea acestora, prin transfer bancar, postal sau casierie. 

 
 
 
 

Presedinte Director General, 
 

Sorin Mihail TURTOESCU 
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