COMUNICAT
Privind procedura de distribuire a dividendelor catre actionarii societatii
Zentiva SA ca urmare a hotararii Adunarii Generale Orddinare a Actionarilor
din data de 28 Aprilie 2011
Distribuirea dividendelor se face începand cu data de 20.05.2011 pentru platile prin
transfer bancar, respectiv, incepand cu data de 06.06.2011, pentru platile in numerar,
către acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor S.C. ZENTIVA S.A. la data de
înregistrare 16.05.2011.
Valoarea bruta a dividendului este de 0,2998 RON/actiune.
Modalitatile si termenele de plata a dividendelor sunt urmatoarele:
I. Plăţi în numerar
Pentru acţionarii persoane fizice, care nu solicită şi/sau nu transmit documentele
necesare pentru plata prin transfer bancar, plata dividendelor se va putea face în
numerar, prin punere la dispozitie de catre ZENTIVA S.A. a sumelor cuvenite, la
ghiseele postale din intreaga tara, prin intermediul societăţii comerciale Depozitarul
Central S.A. incepand cu data de 06.06.2011.
Actionarii persoane fizice se vor putea prezenta la ghiseele si oficiile Postei Romane
la care sunt arondati potrivit adresei de domiciliu cu care acestia sunt inregistrati in
Registrul Actionarilor de la Depozitarul Central. Actionarii cu domiciliul in orasele in
care Posta Romana are oficii informatizate, isi pot ridica dividendele de la oricare
oficiu informatizat al Postei Romane din tara. Orarul de ridicare a dividendelor se
incadreaza in orarul de lucru al Postei Romane (oficiilor postale).
Actionarii persoane fizice din zonele rurale care nu au actualizate adresele de
domiciliu vor putea ridica dividendele numai de la Oficiul Postei Romane unde este
arondata adresa cu care actionarul este inregistrat in Registrul Actionarilor de la
Depozitarul Central. La cererea actionarului transmisa la Depozitarul Central se poate
schimba/reface arondarea in termen de cel mult 10 zile.
Dividendele se pot ridica de către acţionari personal sau prin reprezentant legal sau
convenţional astfel:
1. În cazul acţionarilor care se prezintă personal la ghişeu, plata dividendelor se face
în baza actului de identitate având înscris codul numeric personal (C.N.P.).
Dacă actul de identitate nu are înscris C.N.P.-ul, obligatoriu se va prezenta extrasul de
cont eliberat de S.C. Depozitarul Central S.A. având înscris C.N.P.-ul.
2. În cazul acţionarilor persoane fizice având vârsta sub 14 ani, plata dividendelor se
face prin tutorele/părintele minorului, în baza următoarelor documente: certificatul de
naştere al acţionarului care trebuie să aibă înscris C.N.P.-ul, actul juridic ce instituie
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tutela în cazul tutorelui care nu este unul dintre părinţi + 1 fotocopie (fotocopia se
reţine) şi actul de identitate al tutorelui/părintelui + 1 fotocopie (fotocopia se reţine).
3. În cazul acţionarilor persoane fizice având instituită curatelă, plata dividendelor se
face prin curatorul respectivei persoane, în baza următoarelor documente: actul de
identitate al acţionarului care trebuie să aibă înscris C.N.P.-ul, actul juridic ce instituie
curatela + 1 fotocopie (fotocopia se reţine) şi actul de identitate al curatorului + 1
fotocopie (fotocopia se reţine).
4. În cazul acţionarilor persoane fizice care nu se prezintă personal la ghişeu ci
mandatează în acest sens o altă persoană, plata dividendelor se face prin
împuternicitul respectivei persoane, în baza următoarelor documente: procură specială
autentificată la notariat care cuprinde împuternicirea de ridicare a dividendelor
eliberată în cursul anului în care se efectuează plata + 1 fotocopie semnată de
mandatar pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reţine) şi actul de identitate
al împuternicitului + 1 fotocopie (fotocopia se reţine);
Pentru acest tip de plati comisionul este de 0.87 % din suma de plata, insa nu mai
putin de 2,26 lei/plata si nu mai mult de 5,1 lei/plata, sumă la care se adaugă TVA. In
conformitate cu decizia Adunarii Generale a Actionarilor SC Zentiva SA din data de
28 Aprilie 2011, comisionul aferent platii in numerar a dividendului se suportă de
către acţionar.

II. Plăţi prin transfer bancar (in conturi deschise in lei la o banca din Romania)
Incepand cu data prezentului comunicat actionarii persoane fizice si juridice care
doresc plata dividendelor prin transfer bancar pot, solicita şi transmite către S.C.
Depozitarul Central S.A. documentele necesare, plata dividendelor se va face de catre
operatorul Depozitarul Central prin transfer bancar incepand cu data de 20.05.2011,
dupa primirea si verificarea documentatiei, astfel:
1. Actionarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau convenţional,
vor trimite la Depozitarul Central o solicitare scrisa pentru plata dividendelor prin
virament in cont in care se vor preciza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele
actionarului (modelul de solicitare este disponibil pe site-ul Depozitarului Central www.depozitarulcentral.ro), 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
existenţa contului pe numele acţionarului, cu precizarea codului IBAN;
 copia documentelor care atestă calitatea semnatarului cererii de reprezentant
legal sau convenţional, dacă este cazul;
2. Actionarii persoane juridice, prin reprezentant legal sau convenţional, vor trimite
la Depozitarul Central o solicitare scrisă, semnată şi stampilată, in care se precizeaza
banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele acţionarului (modelul de solicitare este
disponibil pe site-ul Depozitarului Central www.depozitarulcentral.ro), insotita de:
 copie a certificatului de înmatriculare;

 copie dupa documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii
(certificat constatator);
 copia documentelor care atestă calitatea semnatarului cererii de reprezentant
convenţional, dacă este cazul;
 copie extras de cont sau un document eliberat de banca prin care se confirma
existenţa contului pe numele titularului - persoana juridica, cu precizarea
codului IBAN;
3. Acţionarii persoane fizice sau juridice care la data de 16.05.2011 deţin actiuni
emise de ZENTIVA S.A., în conturi deschise la participanţii la sistemul Depozitarului
Central (Societati de servicii de investitii financiare si banci) cu care S.C.
Depozitarul Central S.A. a încheiat contracte având ca obiect distribuirea
dividendelor, vor primi dividendele aferente detinerilor respective, in contul
participanţilor respectivi cu condiţia de a fi împuternicit participantul să încaseze
dividende pentru ei si in numele lor.
4. Actionarii persoane fizice sau juridice care doresc virarea dividendelor în contul
unui participant la sistemul Depozitarului Central care nu a încheiat cu S.C.
Depozitarul Central S.A. un contract având ca obiect distribuirea dividendelor, vor
transmite la Depozitarul Central, personal sau prin reprezentant legal sau
convenţional:
 cerere scrisă (modelul de solicitare este disponibil pe site-ul Depozitarului
Central www.depozitarulcentral.ro) din partea actionarului pentru plata
dividendelor prin virament in contul participantului cu mentiunile si
documentele insotitoare de la punctele 1- 2, dupa caz;
 confirmarea scrisă in original din partea participantului din care sa reiasa ca
respectivul actionar este clientul său si precizarea contului client (cod IBAN)
în care urmează a se face plata;
 copie extras de cont sau un document eliberat de banca prin care se confirma
existenţa contului pe numele participantului respectiv, cu precizarea codului
IBAN;
5. Persoanele fizice/juridice nerezidente:
 solicitarile pentru plata dividendelor se fac conform celor precizate la punctele
1-4;
 in conformitate cu Legea 571/2003 actualizata (si norme metodologice din 22
ianuarie 2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal), 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 si certificatul de
rezidenţă fiscală in original eliberat de către autoritatea competentă din statul
său de rezidenţă. In cazul in care, actionarul nu prezinta certificatul de

rezidenta fiscala, impozitul reţinut se va calcula prin aplicarea cotei aplicabilă
acţionarilor rezidenţi.
Solicitarile de virare a dividendelor in cont bancar se vor transmite la adresa:
Depozitarul Central SA – Bucureşti, str. Făgăraş nr. 25, sector 1,fax 021.408.58.14
Toate solicitarile de mai sus vor contine inclusiv emailul si numarul de telefon la care
pot fi contactati actionarii sau intermediarii/reprezentantii acestora, dupa caz, in
eventualitatea unor clarificari.
Pentru platile prevăzute la punctele 1, 2, 4 şi 5 comisionul este:
- 1,6 lei, sumă la care se adaugă TVA, pentru plăţile mai mici de 50.000 lei;
- 9,1 lei sumă la care se adaugă TVA, pentru plăţile mai mari de 50.000 lei
Comisionul se suportă de către acţionar.
In cazul actionarilor cu o valoare a dividendului mai mica de 3,8 lei, nu se va retine
comision.
III. Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoţite de traducerea legalizată
în limba română iar dacă sunt emise de o autoritate străină acestea trebuie să fie
apostilate sau supralegalizate, după caz.
IV. In cazul actionarilor decedati dividendele urmeaza a se plati la solicitarea
succesorilor prin transfer bancar sau in numerar, numai după ce, în prealabil,
moştenitorii au solicitat S.C. Depozitarul Central S.A. si s-a efectuat înregistrarea
transferului acţiunilor catre succesor(i) ca efect al succesiunii.
V. Odata cu primirea dividendelor in numerar la ghiseele din cadrul oficiilor Postei
Romane, actionarii vor putea sa-si actualizeze datele personale de identificare (adresa,
nume, etc) dupa caz. Pentru realizarea acestei operatiuni va fi necesara completarea
formularului pus la dispozitie de Depozitarul Central, pe care va rugam sa il solicitati
la ghiseele Postei Romane, la care se vor anexa o copie lizibila a BI sau CI din care sa
reiasa datele personale actuale si se va plati comisionul aferent acestei operatiuni.
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