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COMUNICAT DE PRESĂ
cu privire la plata dividendelor
în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004
Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 şi nr. 15/2004
În conformitate cu hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a AcŃionarilor
S.I.F. Oltenia S.A. desfăşurată în data de 25.04.2009 aducem la cunoştinŃa acŃionarilor
următoarele informaŃii privind plata dividendelor aferente exerciŃiului financiar 2008:
•
•
•
•

dividendul aprobat în Adunarea Generală Ordinară a AcŃionarilor S.I.F. Oltenia S.A. este de
0,060 lei brut pentru o acŃiune, iar plata se va efectua începând cu 15.10.2009;
dividendele se cuvin acŃionarilor S.I.F. Oltenia S.A. care au deŃinut acŃiuni la data de
12.05.2009, aprobată ca dată de înregistrare;
costurile ocazionate de plata dividendelor (taxe poştale, comisioane bancare) se deduc din
sumele cuvenite acŃionarilor;
acŃionarii, persoane fizice, care doresc ca plata dividendelor să se facă prin virament în cont
bancar vor transmite solicitări în acest sens la sediul S.I.F. Oltenia S.A. până la data de
05.10.2009, cu condiŃia ca acŃionarii în cauză să fie titularii contului în care se va efectua
plata.

A. Distribuirea dividendelor se va efectua prin:
I. Intermediul Băncii Comerciale Române (sucursale, filiale, agenŃii)
AcŃionarii persoane fizice deŃinători a minim 100 acŃiuni, care în localitatea de domiciliu au
deschisă o entitate funcŃională (sucursală/filială/agenŃie) a Băncii Comerciale Române, vor putea
ridica dividendele de la orice entitate B.C.R. de pe teritoriul României, în baza actului de identitate
valabil la data prezentării.
Adresele de domiciliu sunt cele din registrul consolidat al acŃionarilor la data de 12.05.2009.
Plata se va efectua începând cu 15.10.2009.
II. Mandat poştal:
Pentru acŃionarii persoane fizice cu deŃineri cuprinse între 100 şi 50.000 acŃiuni inclusiv, cu
domiciliul în alte localităŃi decât cele prevăzute la pct. I, dividendele vor fi expediate eşalonat prin
mandate poştale după data de 15.10.2009, pe adresele din registrul consolidat al acŃionarilor la data
de 12.05.2009.
III. Virament bancar:
- acŃionarii persoane juridice, indiferent de numărul de acŃiuni deŃinute;
- acŃionarii persoane fizice care au solicitat în scris până pe data de 05.10.2009 plata prin
virament în cont bancar.
B. Documente necesare pentru efectuarea plăŃii prin virament în cont bancar
AcŃionari persoane fizice şi juridice rezidente :
AcŃionarii persoane fizice:
1. solicitare scrisă şi semnată de acŃionar în care precizează banca şi numărul contului (cod
IBAN) deschis pe numele acŃionarului;
2. copia actului de identitate în care să fie lizibil codul numeric personal;

AcŃionarii persoane juridice:
1. solicitare în original din partea reprezentantului legal cu semnătura acestuia şi ştampila
societăŃii în care se precizează banca şi numărul contului (cod IBAN), al cărui titular este
acŃionarul în cauză;
2. copie după documentul care atestă calitatea solicitantului de reprezentant legal al societăŃii şi
copia actului de identitate (BI/CI) al reprezentantului legal;
3. Certificat Constatator (original sau copie legalizată), pentru plata dividendelor 2008, eliberat
de Oficiul NaŃional al Registrului ComerŃului după data de 12.05.2009 pentru societăŃi
comerciale şi Judecătorii în cazul asociaŃiilor sau fundaŃiilor;
4. copie certificat de înregistrare (din care să rezulte codul unic de înregistrare).
În toate situaŃiile rugăm acŃionarii să precizeze în solicitare numărul de telefon la care pot fi
contactaŃi în cazul unor neclarităŃi.
Băncile custode care solicită virarea dividendelor cuvenite clienŃilor în conturile clienŃilor
sau în contul băncii custode, trebuie să transmită:
1. o adresă în original semnată de reprezentantul legal al băncii custode sau al departamentului
specializat în astfel de operaŃiuni cu ştampila societăŃii, prin care se solicită plata
dividendelor, care să conŃină numele clientului/clienŃilor (ID, denumire, deŃineri) şi conturile
(codurile IBAN şi banca) în care să se facă viramentul;
2. copie după documentul care atestă calitatea solicitantului de reprezentant legal al societăŃii,
sau al departamentului specializat în astfel de operaŃiuni, pentru persoana care semnează
adresa menŃionată;
3. documentul (în copie - certificat pentru conformitate de către societate) din care să rezulte
împuternicirea băncii custode, din partea clientului, pentru încasarea dividendelor acestuia.
AcŃionarii persoane fizice/juridice nerezidente
Solicitările de plată dividende se fac conform celor precizate pentru persoanele fizice şi
juridice rezidente.
Dacă un acŃionar este rezident al unei Ńări cu care România are încheiată ,,ConvenŃie” de
evitare a dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi capital, pentru aplicarea prevederii de
evitare a dublei impuneri, precum şi pentru aplicarea prevederilor articolului 116 alineatul (2) litera
a1 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, introdus prin OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 91/24.06.2008,
nerezidentul trebuie să depună odată cu documentele de solicitare, următoarele :
- certificatul de rezidenŃă fiscală eliberat de autoritatea fiscală a statului respectiv
(original/copie legalizată) sau un alt document eliberat de o altă autoritate decât cea fiscală,
care are atribuŃii în domeniul certificării rezidenŃei conform legislaŃiei interne a acelui stat
(Cod fiscal –Titlul V – Norme metodologice);
- traducere legalizată de organul autorizat din România a certificatului de rezidenŃă fiscală
sau documentului echivalent menŃionat mai sus (Cod fiscal – Titlul V – Norme
metodologice);
AcŃionarii deŃinători a mai puŃin de 100 acŃiuni pot solicita plata dividendelor prin casierie la
sediul central al S.I.F. Oltenia S.A., plăŃile efectuându-se începând cu data de 20.10.2009.
În cazul acŃionarilor decedaŃi dividendele urmează a se plăti după efectuarea transferului
acŃiunilor pe numele moştenitorilor, la solicitarea acestora, prin transfer bancar, poştal sau casierie.
Solicitările de virare a dividendelor în cont bancar şi/sau oricare alte informaŃii privind
plata dividendelor se vor transmite la adresa : Societatea de InvestiŃii Financiare Oltenia S.A. –
Serviciul AcŃionari şi RelaŃii cu AcŃionarii, str. Tufănele nr. 1, cod poştal 200767, Craiova,
România sau pe fax: 0251-419340.
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