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Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA  SA 
 

 
 
 

Raport curent conform:  Legii 297/2004, Regulamentelor CNVM            
nr.1/2006 si 15/2004  

Data raportului: 17.03.2010 
Denumirea societatii emitente: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA            
Sediul social:     Bacau, strada Pictor Aman nr. 94 C, jud. Bacau 
Numarul de telefon:    0234/576740; Fax:  0234/570062 
Web/e-mail:     www.sifm.ro; sifm@sifm.ro  
Cod de inregistrare fiscala:   RO 2816642 
Numar in Registrul Comertului:  J04/2400/92 
Numar Registru CNVM:   PJR09SIIR/040001/14.12.2005 
Capital social subscris si varsat:  51.908.958,8 lei 
Piata reglementata pe care se 
tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB  

 
 
Eveniment important: Propunerile Consiliului de Administratie privind aprobarea 
repartizarii profitului net pentru anul 2009, stabilirea dividendului brut/actiune si 
modalitatile de plata a dividendelor 

 
Situatiile financiare individuale, intocmite pentru anul 2009, prezinta urmatoarele rezultate: 
    lei 

• Total venituri    192.416.867 

• Total cheltuieli    84.070.171 
• Profit inainte de impozitare    108.346.696 
• Impozit pe profit    7.013.872 
• Profit net    101.332.824 

din care:     

 profit nerepartizat    101.332.824 
 
Consiliul de Administratie propune si recomanda Adunarii Generale a Actionarilor, repartizarea 
profitului net realizat in exercitiul financiar 2009, pe urmatoarele destinatii: 

Profit net de repartizat  
 

101.332.824 
• dividende      31.145.375 

• alte rezerve   70.187.449 
 
Politica de repartizare a profitului prezinta ca principale coordonate: 
 

• cresterea ratei de distribuire a profitului de la 24,79 %  corespunzator profitului realizat in 2008, 
la 30,74 % corespunzator profitului realizat in 2009; 

 

• stabilirea dividendului brut pentru o actiune detinuta la data de inregistrare de 0,06 lei, 
asigurand o crestere de 33,33 % comparat cu dividendul brut/actiune repartizat pentru 2008. 
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Modalitatile si termenele de plata a dividendelor propuse sunt urmatoarele:   
 
I. Plata dividendelor prin punere la dispozitie de catre SIF Moldova prin operatori de plata – 
pentru un numar de actiuni mai mare de 500 si mai mic de 30.000, actionari rezidenti persoane 
fizice – se va face esalonat, in functie de lichiditati, in perioada 01.09-30.10.2010. 
II. Plata prin virament - la solicitare: - pentru toti actionarii persoane fizice si juridice cu 
detineri mai mari de 500 actiuni care transmit solicitari pana la data de 15.08.2010, astfel:  

1. Actionarii persoane fizice - vor trimite la sediul SIF Moldova solicitare scrisa pentru plata 
dividendelor prin virament in cont in care precizeaza banca si contul (cod IBAN) deschis pe 
numele actionarului, insotita de: 
���� copia actului de identitate valabil in care sa fie lizibil codul numeric personal; 
����   copie extras de cont sau un document eliberat de banca prin care se confirma existenta 

contului pe numele titularului, cu precizarea codului IBAN; 
2. Actionarii persoane juridice - vor trimite solicitare in original din partea reprezentantului 

legal cu semnatura acestuia si stampila societatii in care se precizeaza banca si contul (cod 
IBAN), insotita de:  

• copie dupa documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii (certificat 
constatator); 

• copie extras de cont sau un document eliberat de banca prin care se confirma existenta 
contului pe numele titularului - persoana juridica, cu precizarea codului IBAN; 

In ambele situatii, rugam actionarii sa precizeze in solicitare numarul de telefon la care pot 
fi contactati in eventualitatea unor clarificari. 

3. Actionarii persoane fizice sau juridice care doresc virarea sumelor în contul unui SSIF, vor 
transmite: 
� cerere scrisă din partea actionarului cu mentiunile si documentele insotitoare de la 

punctele 1- 2, dupa caz (mai putin copie extras de cont); 
� confirmarea scrisă in original din partea SSIF-ului din care sa reiasa ca respectivul 

actionar este client al SSIF-ului si precizarea contului client (cod IBAN); 
� copie dupa documentul care atesta calitatea ceruta a semnatarului (de reprezentant legal 

sau de persoana responsabila cu aceste operatiuni).   
4. Intermediarii (SSIF-urile sau bancile custode) care solicita virarea dividendelor cuvenite 

clientilor (in cont de client SSIF/custode) vor transmite: 
• o adresa in original cu ştampila societăŃii semnata de reprezentantul legal sau de 

persoana responsabila cu aceste operatiuni, care sa contina: 
- declaratia reprezentantului legal sau a persoanei responsabile cu aceste operatiuni din 

care sa reiasa ca intermediarul este imputernicit sa solicite si sa incaseze dividendele 
aferente respectivilor clienti; 

- lista clientilor (ID, nume/denumire, detineri) si conturile client (codurile IBAN) in 
care sa se faca viramentul; 

• copii ale actelor de identitate ale clientilor;  
• copie dupa documentul care atesta calitatea ceruta a semnatarului (de reprezentant legal 

sau de persoana responsabila cu aceste operatiuni).   
Pentru solicitarile de plata dividendelor in conturile personale ale clientilor intermediarul 
va transmite documentele mentionate la punctele 1-2. 

5. Persoanele fizice/juridice nerezidente: 
� solicitarile pentru plata dividendelor se fac conform celor precizate la punctele 1-4; 
� in conformitate cu Legea 571/2003 actualizata1, pentru aplicarea acordurilor de evitare a 

dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si capital si pentru aplicarea 
prevederilor privind regimul fiscal comun pentru actionarii rezidenti ai unor tari membre 
ale UE sau AELS, nerezidentul are obligatia de a depune odata cu documentele de 
solicitare originalul sau copia tradusa şi legalizată a certificatului de rezidenŃă fiscală sau 
un alt document eliberat de o alta autoritate alta decat cea fiscala (care are atributii in 
domeniul certificarii rezidentei) tradus şi legalizat de organul autorizat din România. 

                                                
1 si norme metodologice din 22 ianuarie 2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
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III. Plata in numerar la solicitare – pentru actionarii detinatori a mai putin de 500 de actiuni 
(inclusiv), platile facandu-se in perioadele 10-14 si 25-29 ale fiecarei luni. 

IV. Prin oricare din modalitatile de plata: virament, casierie, mandat postal - pentru  actionarii 
care din diferite motive nu vor intra in posesia dividendelor in termenele stabilite, prin mijloacele de 
plata mentionate la punctele I si II. 

V. In cazul actionarilor decedati dividendele urmeaza a se plati la solicitarea succesorilor prin 
transfer bancar, postal sau casierie, numai dupa efectuarea de catre Depozitarul Central Bucuresti a 
transferului actiunilor pe numele mostenitorilor.   

 
 
Punerea la dispozitie a dividendelor de catre SIF Moldova sau transmiterea lor la solicitarea 
actionarilor pentru dividendele cuvenite anului 2009 se face impreuna cu dividendele neincasate 
corespunzatoare anilor 2008 si 2007. 

 
Solicitarile de virare a dividendelor in cont bancar si orice alte informatii privind plata dividendelor 
se vor transmite la adresa: Societatea de Investitii Financiare Moldova SA – Serviciul Actionariat, 
str. Pictor Aman nr. 94C, cod 600164, Bacau, Romania sau fax: 0234/570062 sau e-mail: 
actionariat@sifm.ro. 

 
 

Presedinte Director General 
Costel Ceocea 

 
 
 
 

Control Intern  
Nicolae Radulescu 

 


