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S.C. TITAN S.A. 

persoana juridica romana administrata in sistem dualist  
cu sediul social in oras Pantelimon 
Sos. Cernica, Nr. 11, Jud. ILFOV 

Tel: 021/204.67.90; Fax: 021/204.67.99 
Nr. Ordine O.R.C. ILFOV: J23/653/2005; C.U.I. 1221611, C.I.F. RO1221611 

Capital social subscris si varsat  40848301.30 RON 
 

 

  RAPORT CURENT 
 

 
Raportul curent conform  art. 113 litera G alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. 

1/2006 
Data raportului  08.06.2011 

Denumirea societăţii comerciale  S.C. TITAN S.A. 
Sediul social  Pantelimon, Şos. Cernica nr. 11, Judeţul Ilfov. 
Numărul de telefon/fax 0212046790 / 0212046797 

Codul unic de înregistrare la Oficiul 

Registrului Comerţului  

1221611 

Număr de ordine în Registrul 

Comerţului  

J23/653/2005 

 

Capital social subscris şi vărsat  40.848.301,30 RON 

 
Piaţa reglementată pe care se 

tranzacţionează valorile mobiliare 

emise  

 

 

Bursa de Valori Bucureşti, Categoria a II – a 

EVENIMENTE  IMPORTANTE  DE  RAPORTAT:   

 

  În conformitate cu prevederile art. 113 lit. G alin. (1) din Regulamentul Comisiei 
Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, 
S.C. TITAN S.A. aduce la cunostinta operatorului de piata reglementata Bursa de Valori 
Bucuresti, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si a investitorilor urmatoarele hotarari ale 
actionarilor societatii adoptate de catre acestia in Adunarea Generala Ordinara intrunita in data de 
28.04.2011: 

• Plata unui dividend brut de 0.0120 RON pe actiune, ca urmare a schimbarii destinatiei in 
„Dividende” a sumei de 4.901.796 RON, din profitul realizat in anii 2007, 2008 si 2009 
si repartizat ca „Alte rezerve”. 

• Data de 01.07.2011, ca data la care va incepe plata dividendelor catre actionari. 
• Plata dividendului catre actionarii persoane fizice romane sau straine se va efectua atat in 

numerar, cat si prin virament bancar, dupa cum urmeaza: 
- in numerar: la casieriile societatii de la sediul social din Sos. Cernica, nr. 11, 
Pantelimon, judet Ilfov sau de la punctul de lucru din Targu Mures, Str. Baneasa, nr. 31, 
judet Mures, pe baza actului de identitate valabil; 
- prin virament bancar: pe baza unei solicitari scrise, in care vor fi indicate nume, 
prenume, domiciliu si cod numeric personal solicitant, banca si contul bancar in care sa 
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se efectueze plata, la care se va atasa copie a actului de identitate valabil (copie certificata 
pentru conformitate cu originalul prin semnatura titularului).  
Se precizeaza ca, in cazul persoanelor fizice straine, se va indica in cerere si codul 
SWIFT al bancii solicitantului, necesar efectuarii platii de catre societate, atasandu-se pe 
langa documentele mai sus mentionate si certificat de rezidenta fiscala, exemplar original 
si traducerea legalizata in limba romana a acestuia. 

• Plata dividendului catre actionarii persoane juridice romane sau straine se va efectua atat 
in numerar, cat si prin virament bancar, dupa cum urmeaza: 
- in numerar (cu respectarea prevederilor legale referitoare la plafonul maxim permis al 
platilor prin casierii): la casieriile societatii de la sediul social din Sos. Cernica, nr. 11, 
Pantelimon, judet Ilfov sau de la punctul de lucru al acesteia din Targu Mures, Str. 
Baneasa, nr. 31, judet Mures, reprezentantilor legali sau conventionali ai acestora, care 
vor prezenta S.C TITAN S.A., in vederea incasarii dividendului, urmatoarele documente: 
solicitare scrisa formulata de catre actionarul persoana juridica, prin reprezentantul legal 
al acestuia, careia ii va fi aplicata stampila solicitantului (exemplar original), in care se 
vor mentiona numarul de inregistrare in Registrul Comertului, codul unic de inregistrare, 
la care se va atasa imputernicire/delegatie (exemplar original) pentru persoana fizica care 
va incasa dividendul, copie certificat de inregistrare in Registrul Comertului al 
actionarului persoana juridica, copie certificat constatator valabil eliberat de catre 
Registrul Comertului, copie a actului de identitate al reprezentantului legal al persoanei 
juridice si/sau copie a actului de identitate al reprezentantului conventional 
(imputernicitului/delegatului) al persoanei juridice. Toate copiile documentelor mai sus 
mentionate vor fi certificate pentru conformitate cu originalul prin semnatura 
reprezentantului legal si stampila actionarului persoanei juridice; 
- prin virament bancar: solicitare scrisa formulata de catre actionarul persoana juridica, 
prin reprezentantul legal al acestuia, careia ii va fi aplicata stampila solicitantului 
(exemplar original), in care se vor mentiona numarul de inregistrare in Registrul 
Comertului, codul unic de inregistrare, la care se va atasa copie certificat de inregistrare 
in Registrul Comertului, certificat constatator valabil, copie act de identitate al 
reprezentantului legal al persoanei juridice si cu indicarea denumirii complete a 
titularului, a bancii si contului in care sa se efectueze plata. Toate copiile documentelor 
mai sus mentionate vor fi certificate pentru conformitate cu originalul prin semnatura 
reprezentantului legal si stampila actionarului persoanei juridice. Se precizeaza ca, in 
cazul persoanelor juridice straine, se va indica in cerere si codul SWIFT al bancii 
solicitantului, necesar efectuarii platii de catre societate, atasandu-se pe langa 
documentele mai sus mentionate si certificat de rezidenta fiscala, in original si traducerea 
legalizata in limba romana a acestuia. 

• In situatia in care se solicita de catre oricare dintre actionari efectuarea platii 
dividendelor prin virament bancar sau mandat postal, se va retine din valoarea 
dividendului contravaloarea comisoanelor bancare, respectiv postale, aferente.  

• Valoarea dividendului ce urmeaza a se distribui este o valoare bruta; valoarea neta va 
rezulta prin aplicarea cotei legale de impozitare, corespunzatoare categoriei de actionar 
(rezident, nerezident, etc.). 
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