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COMUNICAT DE PRESĂ
cu privire la plata dividendelor cuvenite şi neîncasate de acţionari
S.I.F. Oltenia S.A. anunţă că începând cu data de 28.01.2008 va relua plata
dividendelor către persoanele îndreptăţite în baza unei solicitări adresate societăţii.
Astfel, acţionarii persoane fizice care din diverse motive nu au intrat până în
prezent în posesia dividendelor cuvenite, pot solicita plata acestora după cum urmează:
1. prin mandat poştal pe numele titularului acţiunilor, la adresa menţionata în
solicitare, cu suportarea taxelor poştale de către destinatar. Pentru identificarea
exactă a acţionarului se va ataşa la solicitare o copie dupa actul de identitate
conţinând codul numeric personal.
2. prin virament în contul bancar al titularului acţiunilor, cont deschis în lei la o
bancă din România. În solicitare se vor menţiona codul IBAN, banca şi sucursala la
care este deschis contul. Pentru identificarea exactă a acţionarului se va ataşa la
solicitare o copie după actul de identitate conţinând codul numeric personal.
3. prin numerar de la casieria S.I.F. Oltenia S.A. – sediul central din Craiova,
str.Tufănele nr.1 cod poştal 200767. Plata prin casierie se efectuează în zilele
lucrătoare între orele 8:30-15:30.
Moştenitorii legali care nu şi-au efectuat transferul de acţiuni pâna la această dată şi
persoanele cu vocaţie de succesor legal pot încasa dividendele acţionarilor decedaţi de la
casieria sediului central, dacă prezintă următoarele documente în original şi depun copia
lor:
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-

certificat de moştenitor
certificat de deces
BI/CI

În cazul acţionarilor persoane juridice, plata dividendelor neîncasate se va efectua
numai prin virament bancar, în contul acţionarului ce va fi indicat în solicitarea adresată
societăţii. Documentele nescesare sunt cele menţionate în comunicatul de presă cu
privire la plata dividendelor din data de 20.06.2007 – existent pe site-ul S.I.F. Oltenia
S.A.
Acţionarii sunt rugaţi ca în solicitările adresate în scris să precizeze date de contact
(telefon, e-mail) pentru accelerarea soluţionării problemelor.
Reamintim acţionarilor că orice modificare de date în registrul acţionarilor (de
exemplu: modificări de nume, modificări de domiciliu, transferuri directe de acţiuni de
la acţionarii decedaţi la moştenitorii acestora sau alte transferuri de acţiuni efectuate în
condiţiile legii etc.) se realizează prin intermediul societăţii S.C. Depozitarul Central
S.A. (fostul Regisco), la sediul din Bucureşti str. Făgăraş nr. 25, sector 1,
tel.021/4085800, 4085809, 4085859, 4085860 sau la centrele deschise de această
societate în ţară.
Până în prezent, distribuirea dividendelor către acţionari s-a realizat, în fiecare an, astfel:
a) prin intermediul Băncii Comerciale Române – pentru acţionarii cu domiciliul
în municipiile: Bucureşti, Piteşti, Târgovişte, Craiova, Giurgiu, Târgu-Jiu,
Drobeta Turnu Severin, Slatina, Alexandria şi Râmnicu Vâlcea;
b) prin intermediul Companiei Naţionale Poşta Română (respectiv prin mandat
poştal) pentru acţionarii cu domiciliul în restul ţării;
c) prin virament în cont bancar, la solicitarea acţionarilor;
d) de la sediul S.I.F. Oltenia S.A., pentru acţionarii care nu au reuşit să intre în
posesia dividendelor cuvenite prin una din modalităţile de distribuire descrise
la punctele a), b) şi c), precum şi a acelor acţionari care deţineau mai puţin de
100 acţiuni.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul S.I.F. Oltenia S.A. din Craiova,
str.Tufănele nr.1, cod poştal 200767, tel: 025-1419349, 419343, 419347, Fax: 0251-419340.
Prezentul Comunicat poate fi consultat şi pe site-ul S.I.F. Oltenia S.A.:
www.sifolt.ro.
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