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COMUNICAT  

privind acordarea de dividende pentru anul 2008 

de către UZTEL SA 

 

 
                  În conformitate cu Hotărârea nr.2 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de    
       22.04.2009 ,  SC  UZTEL  SA   Ploieşti ,  anunţă   plata  către  acţionarii  înregistraţi  la  data    

       de 08.05.2009, a unui  dividend brut, aferent exerciţiului financiar 2008 , de  0,29 lei/acţiune,  
        în sumă brută totală de  932.056,27  lei , începând  cu  data de  01.07.2009,  după  următoarea  
        procedură: 
 

1.     Către acţionarii salariaţi UZTEL, acţionarii  persoane fizice cu  domiciliul  in  România  şi  
 persoane  juridice  române plata dividendului se va face prin casieria societăţii, pe baza actului 
de identitate valabil sau opţional prin virament bancar , pe  baza unei solicitări adresată în scris  
către  UZTEL SA , cu  indicarea datelor de  identificare complete ale  titularului (denumire, CIF, 
sediu), a băncii si contului în care să se efectueze plata; 

 
2.     Către  acţionarii  persoane  fizice  şi   juridice  străine ,  plata  dividendului  se  va  face  prin  
virament bancar, pe baza unei solicitări, adresată în scris către UZTEL SA,  cu indicarea datelor de 
identificare complete ale titularului (nume, prenume, CNP/PIN, domiciliul), a băncii şi contului  în 
care  să  se  efectueze  plata ,  însoţită de  o  copie a actului  de  identitate valabil şi ,  după  caz , de 
Certificat de Rezidenţă Fiscală în original şi traducere legalizată în limba româna. 

 
     Suma  indicată  de  0,29  lei/acţiune , este  o  valoare  brută. Valoarea netă  va  rezulta 

      prin  aplicarea  cotei  legale  de   impozitare  corespunzatoare   pentru  fiecare  categorie  de  

      acţionari (rezident, nerezident, etc.). 
 
     Plata dividendului se va realiza numai către acţionarii înscrişi, în Registrul Acţionarilor ţinut  

      de către  Depozitarul  Central SA ,  la  Data  de Înregistrare de  08.05.2009 ,  stabilită  la  Adunarea       
      Generală Ordinară a Acţionarilor. 

    Societatea recunoaşte ca acţionari doar persoanele inregistrate la Depozitarul Central SA. 
 
 Date de contact: 
 UZTEL SA  

             Ploiesti, Str. Mihai Bravu 243, Prahova  
             Telefon 0244/541399; 0725441111; Fax 514531; 595181 

-  Serv. Financiar Tel. 0244/541399/520, 521 
-  Serv. ACOAJ   Tel. 0244/541399/140   
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                                                                                           Dir. General   

                                                                                          Ing. Dinu Ion   

 


