Nr. 7342/20.06.2007

COMUNICAT DE PRESA
cu privire la plata dividendelor
In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si
Regulamentul CNVM nr. 1/2006 si nr. 15/2004
In baza hotarârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A. din data
de 28.04.2007 şi în completarea Comunicatelor de presă din data de 29.05.2007 şi 14.06.2007, aducem la
cunostiinta actionarilor urmatoarele informatii suplimentare privind plata dividendelor aferente exercitiului
financiar 2006:
Distribuirea dividendelor se va efectua prin:
I. Intermediul unei societati bancare:
•
actionarii persoane fizice detinatori a minim 100 actiuni si maxim 50.000 actiuni, cu domiciliul in
localitatile Bucuresti, Craiova, Pitesti, Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea, Drobeta Turnu Severin,
Alexandria, Giurgiu, Slatina, Târgoviste, vor putea ridica dividendele de la sucursalele BCR din
localitatea de domiciliu (adresele sunt cele din registrul consolidat al actionarilor la data de
15.05.2007). Plata se efectuează prin sucursalele Băncii Comerciale Române, în perioada
25.06.2007 - 30.09.2007 astfel:
Nr.
crt.

Oraşul

Denumirea unităţii bancare

Adresa

1.

Piteşti

Sucursala Judeţeană Argeş

Str. Republicii nr. 83

2.

Bucureşti

Sucursala Izvor

B-dul Libertăţii nr. 22, bl. 102, sector 5

3.

Târgovişte

Sucursala Judeţeană Dâmboviţa

B-dul Mircea cel Bătrân nr. 1

Sucursala Judeţeană Dolj

Str. Olteţ nr. 8

Sucursala Jiul

Calea Bucuresti nr.34, Bl A8, sc.6-7

4.
5.

Craiova

6.

Giurgiu

Sucursala Judeţeană Giurgiu

Str. Vlad Ţepeş, bl. MUV 3, nr. 14

7.

Târgu Jiu

Sucursala Judeţeană Gorj

Str. Geneva nr. 2

8.

Dr.Tr. Severin

Sucursala Judeţeană Mehedinţi

Str. Aurelian nr. 44

9.

Slatina

Sucursala Judeţeană Olt

Str. Basarabilor nr. 1

10.

Alexandria

Sucursala Judeţeană Teleorman

Str. Dunării nr. 137

11.

Râmnicu Vâlcea

Sucursala Judeţeană Vâlcea

Str. G-ral. Magheru nr. 20

Telefon
0248-219.959
0248-219.923
021-319.03.96
021-319.03.91
0245-220.484
0245-213.724
0251-413.800
0251-410.491
0251-411.463
0251-416.935
0246-211.699
0246-212.733
0253-211.114
0253-219.187
0252-312.058
0252-317.382
0249-411.790
0249-435.925
0247-317.101
0247-317.102
0250-736.804
0250-734.114

II. Mandat postal:
pentru actionarii persoane fizice cu detineri cuprinse intre 100 si 50.000 actiuni inclusiv, cu
domiciliul in alte localitati decât cele prevazute la pct. I, mandatele postale vor fi expediate esalonat,
conform contractului incheiat cu Compania Nationala Posta Romana, pe adresele din registrul
consolidat al actionarilor la data de 15.05.2007.

•

III. Virament bancar:
Actionarii, persoane fizice şi juridice cu detineri de până la 50.000 actiuni, ale căror solicitări au fost
înregistrate la S.I.F. OLTENIA S.A. până la data de 18.06.2007, vor primi dividendele în conturile respective.
Solicitările înregistrate la S.I.F. OLTENIA S.A. ulterior acestei date nu mai pot fi operate, acţionarii
respectivi fiind incluşi fie în baza de date aferentă efectuării plăţii prin BCR, fie în baza de date aferentă
efectuării plăţii prin mandat poştal.
Actionarii, persoane fizice şi juridice cu detineri mai mari de 50.000 actiuni, sunt rugaţi să transmită
la sediul S.I.F. Oltenia S.A. documentele necesare virării dividendelor în cont bancar.
Pentru actionarii persoane fizice:
solicitare scrisa si semnata de actionar in care precizeaza banca si numarul contului (cod IBAN)
deschis pe numele actionarului;
•
copia actului de identitate in care sa fie lizibil codul numeric personal;
Pentru actionarii persoane juridice:
•
solicitare in original din partea reprezentantului legal cu semnatura acestuia si stampila societatii in
care se precizeaza banca si numarul contului (cod IBAN);
•
copie dupa documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii si copie act de
identitate;
•
certificat constatator (original), pentru plata dividendelor 2006, eliberat de Oficiul National al
Registrului Comertului dupa data de 15.05.2007 pentru societatile comerciale sau Judecatorii pentru
asociatii sau fundatii;
•
copie certificat de inregistrare (din care sa rezulte codul unic de inregistrare).
In ambele situatii rugam actionarii sa precizeze in solicitare numarul de telefon la care pot fi contactati
in cazul unor neclaritati.
•

IV. In contul unui SSIF:
Actionarii persoane fizice si juridice care doresc virarea sumelor in contul unui SSIF trebuie sa
transmita la sediul S.I.F. Oltenia S.A. urmatoarele documente:
•
cerere scrisa si semnata din partea actionarului, insotita de documentele mentionate la punctul III, in
care se vor mentiona codul IBAN, banca si beneficiarul sumei (SSIF);
•
confirmare scrisa din partea SSIF-ului din care sa reiasa ca respectivul actionar este client al SSIFului si precizarea contului client (cod IBAN).
V. SSIF-urile sau bancile custode care solicita virarea dividendelor cuvenite clientilor in conturile
clientilor sau in cont SSIF/custode, trebuie sa transmita:
• o adresa in original semnata de reprezentantul legal si cu stampila societatii, prin care se solicita
plata dividendelor si care sa contina lista clientilor (ID, denumire, detineri) si conturile (codurile
IBAN si banca) in care sa se faca viramentul;
• copie dupa documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii, pentru persoana care
semneaza solicitarea;
• documentul (in xerocopie, certificat pentru conformitate în original de catre societate) din care sa
rezulte imputernicirea SSIF-ului sau a bancii custode, din partea clientului, pentru incasarea
dividendelor acestuia.
VI. Persoanele fizice/juridice nerezidente
•
solicitarile de plata dividende se fac conform celor precizate la punctele III -V.
•
daca un actionar este rezident al unei tari cu care România are incheiat acorduri de evitare a dublei
impuneri cu privire la impozitele pe venit si capital, pentru aplicarea prevederii de evitare a dublei
impuneri, nerezidentul trebuie sa depuna 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 decât cea fiscala,
care are atributii in domeniul certificarii rezidentei conform legislatiei interne a acelui stat
(Norme met. Cod fiscal –Titlul V);
traducere legalizata de organul autorizat din România a certificatului de rezidenta fiscala sau
documentului echivalent mentionat mai sus (Norme met. Cod fiscal – Titlul V).

VII. Actionarii detinatori a mai putin de 100 actiuni sau cei care, din diferite motive, nu vor intra in
posesia dividendelor prin mandat postal sau virament bancar, pot solicita plata dividendelor prin casierie la
sediul central, platile facandu-se incepand cu o data care va fi comunicata in timp util.
VIII. 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.
Reamintim că profitul net repartizat pe destinaţii conduce la distribuirea unui dividend brut în sumă de
0,0700 lei/acţiune, plătibil acţionarilor înregistraţi la data de 15.05.2007. Cheltuielile generate de distribuirea
dividendelor vor fi suportate de către acţionari.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la Serviciul Actionari şi Relaţii cu Acţionarii S.I.F. OLTENIA S.A.,
telefon 0251-419.349.
Acţionarii cu domiciliul în localităţile Piteşti, Bucureşti, Craiova, Târgovişte, Giurgiu, Târgu Jiu,
Drobeta Turnu Severin, Slatina, Alexandria, Râmnicu Vâlcea sunt rugaţi să se prezinte la sucursalele
Băncii Comerciale Române, pentru a intra în posesia dividendelor.
Acţionarii cu domiciliul în alte localităţi decât cele precizate la alineatul precedent - sunt rugaţi să
urmărească mandatul poştal pentru a intra în posesia dividendelor.
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