Nr. 4271/11.06.2010

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 conformitate cu hotarârile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF
OLTENIA S.A. desfasurata in data de 30.04.2010 aducem la cunostinta actionarilor urmatoarele
informatii privind plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2009:
• dividendul aprobat in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Oltenia SA este de 0,16 lei brut
pentru o actiune, impozitul pe dividende aferent va fi retinut la sursa în cotele legale prevazute, iar plata
se va efectua incepând cu 01.07.2010;
• dividendele se cuvin actionarilor SIF Oltenia SA care detin actiuni la data de 17.05.2010, aprobata ca
data de inregistrare;
• costurile ocazionate de plata dividendelor (taxe postale, comisioane bancare) se deduc din sumele
cuvenite actionarilor;
• distribuirea dividendelor se va efectua prin intermediul Bancii Comerciale Române, C.N. Posta Româna
si virament in cont bancar.
Modalitati de plata dividende :
I. Prin intermediul Bancii Comerciale Române (sucursale, filiale, agentii)
Actionarii persoane fizice detinatori a minim 100 actiuni, care in localitatea de domiciliu au deschisa o
entitate functionala (sucursala/filiala/agentie) a Bancii Comerciale Române, vor putea ridica dividendele de
la aceasta entitate BCR, in baza actului de identitate valabil la data prezentarii.
Adresele de domiciliu sunt cele din registrul consolidat al actionarilor la data de 17.05.2010.
Plata se va efectua începând cu data de 01.07.2010.
II. Prin 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, dividendele vor fi expediate esalonat prin mandate postale dupa data
de 10.07.2010, pe adresele din registrul consolidat al actionarilor la data de 17.05.2010.
III. Prin virament bancar:
• actionarii persoane juridice (rezidente/nerezidente);
• actionarii persoane fizice rezidente care au solicitat in scris pâna pe data de 15.06.2010 plata prin
virament in cont bancar personal;
• actionarii persoane fizice nerezidente.
Documente necesare pentru efectuarea platii prin virament in cont bancar:
Actionarii persoane fizice rezidente:
1. solicitare scrisa si semnata de actionar in care precizeaza banca si numarul contului (cod IBAN)
deschis pe numele actionarului;
2. copia actului de identitate, valabil la data cererii, in care sa fie lizibil codul numeric personal;
Actionarii persoane juridice rezidente:
1. solicitare in original din partea reprezentantului legal cu semnatura acestuia si stampila societatii in
care se precizeaza banca si numarul contului (cod IBAN) deschis in numele societatii ;
2. copie act de identitate al reprezentantului legal;

3.

4.
5.

Certificat Constatator (original sau copie legalizata), pentru plata dividendelor 2009, eliberat de
Oficiul National al Registrului Comertului dupa data de 17.05.2010 pentru societatile comerciale
sau Judecatorii pentru asociatii sau fundatii;
copie dupa documentul care atesta calitatea solicitantului de reprezentant legal al societatii, daca
aceasta nu reiese din Certificatul Constatator;
copie certificat de inregistrare (din care sa rezulte codul unic de inregistrare).

Actionarii persoane fizice/juridice nerezidente:
Solicitarile de plata dividende se fac conform celor precizate pentru persoanele fizice si juridice
rezidente.
Daca un actionar este rezident al unei tari cu care România are incheiat “Conventie” de evitare a
dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si capital, pentru aplicarea prevederii de evitare a dublei
impuneri, precum si pentru aplicarea prevederilor articolului 116 alineatul (2) litera a1 din Legea 571/2003
privind Codul Fiscal, introdus prin Ordonanta de Urgenta nr.91/24.06.2008, nerezidentul trebuie sa depuna
odata cu documentele de solicitare, urmatoarele:
- 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 (Cod fiscal –Titlul V – Norme metodologice);
- traducere legalizata de organul autorizat din România a certificatului de rezidenta fiscala sau documentului
echivalent mentionat mai sus (Cod fiscal –Titlul V – Norme metodologice).
Bancile custode care solicita virarea dividendelor cuvenite clientilor in conturile clientilor sau in contul
bancii custode, trebuie sa transmita:
1. o adresa in original semnata de reprezentantul legal al bancii custode sau al departamentului
specializat in astfel de operatiuni cu stampila societatii, prin care se solicita plata dividendelor care
sa contina clientul/clientii (ID, denumire, detineri) si conturile (codurile IBAN si banca) in care sa
se faca viramentul;
2. copie dupa documentul care atesta calitatea solicitantului de reprezentant legal al societatii, sau al
departamentului specializat in astfel de operatiuni, pentru persoana care semneaza adresa
mentionata;
3. documentul (in copie - certificat pentru conformitate de catre societate) din care sa rezulte
imputernicirea bancii custode, din partea clientului, pentru incasarea dividendelor acestuia.
Toate documentele transmise în copie vor purta mentiunea “Conform cu originalul” fapt certificat
prin semnatura conducatorului si stampila societatii.
In toate situatiile rugam actionarii sa precizeze in solicitare numarul de telefon la care pot fi contactati
in cazul unor neclaritati.
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.
Mentionam ca incepând cu data de 15.06.2010 se sisteaza efectuarea platilor prin casieria S.I.F. Oltenia
S.A., pâna la o data ce va fi comunicata în timp util, urmând ca si actionarii detinatori a mai putin de 100
actiuni sau cei care, din diferite motive, nu au intrat in posesia dividendelor prin mandat postal sau virament
bancar, sa poata solicita plata dividendelor prin casierie la sediul central.
Solicitarile de virare a dividendelor in cont bancar si/sau oricare alte informatii privind plata dividendelor
se vor transmite la adresa: Societatea de Investitii Financiare Oltenia S.A. – Serviciul Actionari si Relatii cu
Actionarii, str. Tufanele nr. 1, cod 200767, Craiova, România sau pe fax: 0251-419340.
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