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Eveniment important: Comunicat privind plata dividendelor   

 

  

SIF Moldova SA aduce la cunostinta actionarilor ca, in conformitate cu Hotararile 

Adunarii Generale a Actionarilor desfasurata in 05.04.2013, publicate in 

Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 2213/22.04.2013, plata dividendelor are 

urmatoarele coordonate:  

 Dividendul brut pe actiune este de 0,24 lei, suma din care se va retine la sursa impozitul pe 

dividende, in cotele prevazute de legislatia in vigoare la data platii; 

 Plata de dividende la sediul social va incepe in maxim 60 de zile de la data publicării 

hotărârilor adunării generale a actionarilor in Monitorul Oficial al României, partea a IV-

a, cu incadrarea in termenele legale de plata ale acestora;  

 Plata dividendelor cuvenite se face esalonat pe o perioada de 6 luni;  

 Costurile aferente platii dividendelor vor fi suportate de catre actionari;  

 In cazul actionarilor decedati, dividendele urmeaza a se plati la solicitarea succesorilor 

numai dupa efectuarea de catre Depozitarul Central Bucuresti a transferului actiunilor pe 

numele mostenitorilor.  

 

Consiliul de Administratie a hotarat ca actionarii SIF Moldova inregistrati la data de inregistrare 

22.04.2013 vor intra in posesia dividendelor  astfel: 

 

A. Actionarii persoane fizice cu detineri cuprinse intre 30 si 30.000 actiuni, in 

perioada 03.07 - 31.12.2013, in functie de adresele de domiciliu cu care figureaza in 

registrul actionarilor la data de inregistrare 22.04.2013, vor avea la dispozitie dividendele 

cuvenite, prin serviciile a doi operatori specializati (Banca Transilvania si 

Depozitarul Central), astfel: 

o  la oricare din ghiseele Bancii Transilvania pentru actionarii care figureaza 

cu domiciliul in localitati in care exista unitati ale bancii Transilvania, sau 

o la ghiseele postale din localitatile de domiciliu in care nu exista unitati ale Bancii 

Transilvania. 

 

B. Actionarii persoane fizice cu detineri de la 30.000 actiuni, actionarii persoane 

juridice si actionarii nerezidenti pot intra in posesia dividendelor la cerere, prin 

virament bancar intr-un cont in lei deschis la o banca din Romania, incepand cu data de 

17.06.2013. Solicitarile transmise la sediul SIF Moldova vor fi insotite de urmatoarele 

documente: 

Raport curent conform:  
Legii 297/2004, R CNVM nr. 1/2006 si nr. 15/2004 
Data raportului:   14.05.2013 
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile 
mobiliare emise:  Bursa de Valori Bucuresti, ctg. I 
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1. Pentru actionarii persoane fizice: 

 solicitare scrisa pentru plata dividendelor prin virament in cont in care precizeaza 

banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele actionarului;  

 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 actionarului, cu precizarea codului IBAN; 

2.  Pentru actionarii persoane juridice:  

 solicitare in original din partea reprezentantului legal cu semnatura acestuia si 

stampila societatii in care se precizeaza banca si contul (cod IBAN)  

 copie dupa documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii (ex: 

certificat constatator in termenul de valabilitate); 

 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. Pentru Actionarii persoane fizice sau juridice care doresc virarea sumelor în 

contul unui SSIF:   

a. cerere scrisă din partea actionarului cu mentiunile si documentele insotitoare de la 

punctele 1- 2, dupa caz (mai putin copie extras de cont); 

b. 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), insotita de 

copie dupa documentul care atesta calitatea ceruta a semnatarului (de reprezentant 

legal sau de persoana responsabila cu aceste operatiuni).   

 

4. Pentru intermediarii (bancile custode sau SSIF-urile) care solicita virarea dividendelor 

cuvenite in cont de client (SSIF/custode) vor transmite o adresa in original cu ştampila 

societăţii semnata de reprezentantul legal sau de persoana autorizata cu aceste operatiuni, 

care sa contina: 

 declaratia reprezentantului legal sau a persoanei autorizate cu aceste operatiuni din 

care sa reiasa ca intermediarul este imputernicit sa solicite si sa incaseze dividendele 

cuvenite respectivilor clienti; 

 lista clientilor (ID, nume/denumire, detineri) si conturile client (codurile IBAN) in care 

sa se faca viramentul; 

Adresa va fi insotita de copii ale actelor de identitate ale clientilor si copie dupa documentul 

care atesta calitatea ceruta a semnatarului (de reprezentant legal sau de persoana autorizata 

cu aceste operatiuni).   

 

Intermediarul poate solicita plata dividendelor in conturile personale ale clientilor pe baza 

documentelor mentionate la punctele 1-2. 

 

5. Pentru persoanele fizice/juridice nerezidente: 

 solicitarile de plata a dividendelor se face conform celor precizate la punctele 1-4; 

In conformitate cu Legea 571/2003 actualizata, pentru aplicarea acordurilor de 

evitare a dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si capital, nerezidentul are 

obligatia de a depune odata cu documentele de solicitare: originalul sau copia legalizată 

a certificatului de rezidenţă fiscală sau un alt document eliberat de o alta autoritate 

decat cea fiscala (care are atributii in domeniul certificarii rezidentei) insotita de o 

traducere autorizata din România. 
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C. Actionarii cu detineri mai mici de 30 actiuni – pot intra in posesia dividendelor 

cuvenite incepand cu data de 17.06.2013 la solicitare scrisa, astfel: 

 Plata in numerar la sediul social (Bacau, str. Pictor Aman nr 94C) pentru actionarii 

persoane fizice (pe baza unei solicitari scrise insotita de copia actului de identitate); 

 Plata prin virament intr-un cont personal deschis pe numele actionarului, in 

conditiile de solicitare expuse la punctul B. 

 

Actionarii care din diferite motive nu vor intra in posesia dividendelor in termenele stabilite, prin 

mijloacele de plata expuse anterior, pot solicita plata acestora prin oricare din 

modalitatile de plata mentionate la punctele B si C. 

 

In cazul actionarilor decedati dividendele urmeaza a se plati la solicitarea succesorilor prin 

transfer bancar sau casierie, numai dupa efectuarea de catre Depozitarul Central Bucuresti a 

transferului actiunilor pe numele mostenitorilor.   

 

Solicitarile de plata dividende si solicitarile de informatii privind plata dividendelor se vor 

transmite prin una din modalitatile: 

- postal la adresa: Societatea de Investitii Financiare Moldova SA – Serviciul 

Relatia cu Investitorii, str. Pictor Aman nr. 94C, cod 600164, Bacau, Romania  

- fax: 0234-576.491 sau  

- e-mail: actionariat@sifm.ro. 

 

Plata de dividende va fi sistata temporar in perioada 01-15.01.2014 determinat de respectarea 

reglementarilor legale in vigoare privind inventarierea conturilor.  Dupa data de 15 ianuarie 2014  

plata dividendelor se va relua la solicitare conform procedurilor in vigoare. 
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