
 

COMUNICAT 
 

 
Începând cu data de 04 iunie 2007 SIF MUNTENIA SA începe distribuirea sumelor 

cuvenite acţionarilor ca dividende pentru exerciţiul financiar 2006.  
În conformitate cu Hotărârea nr. 4 a AGOA din 28.04.2007, dividendele aferente anilor 2003, 

2004, 2005 şi 2006 se distribuie prin grija S.A.I. Muntenia Invest S.A., administratorul SIF Muntenia 
S.A., prin următoarele metode : 
 

1. Prin intermediul tuturor unităţilor teritoriale ale BCR 

− numai pentru acţionarii cu rezidenţă în România, de luni până vineri, între orele 09:00 şi 17:00. 
 

2. Prin virament bancar  
− numai în baza unei solicitări scrise în care să fie cuprinse CNP-ul, pentru persoanele fizice, 

respectiv Codul Unic de Înregistrare, pentru persoanele juridice precum şi contul IBAN unde 
doreşte să primească banii. 

 

3. Prin mandat poştal  
− numai în baza unei solicitări scrise, în care să fie menţionată adresa unde acţionarul doreşte să 

primească banii, însoţită de o copie după actul de identitate în care CNP-ul să fie lizibil. 
 

4. Prin casieria SIF MUNTENIA SA din Bucureşti, Splaiul Unirii nr.16, sector 4 

− plăţile se efectuează în fiecare zi de joi, între orele 09:00 şi 15:00 şi numai pe bază de 
programare ce poate fi efectuată în fiecare zi de luni, marţi, miercuri şi vineri între orele 09:00 şi 
15:00, la aceeaşi adresă. 

− banii se eliberează acţionarilor care prezintă un document de identitate în care CNP-ul este lizibil 
şi identic cu cel cuprins în lista de plată întocmită pe baza datelor primite de la societatea de 
registru Depozitarul Central. 

− acţionarul poate fi reprezentat de către o altă persoană fizică numai pe bază de procură notarială 
eliberată special pentru dividendele cuvenite de la SIF Muntenia, însoţită de actul de identitate al 
reprezentantului şi, după caz, de celelalte documente prevăzute de lege. O copie a procurii 
notariale speciale şi, după caz, a celorlalte documente, vor fi reţinute la casierie. 

 
 
 

SIF Muntenia S.A. 

prin administratorul său 

S.A.I. Muntenia Invest S.A. 
 
 


