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ELECTROARGEŞ SA 

ARGIS       CURTEA DE ARGEŞ, str. Albeşti , nr. 12, Judeţ Argeş , ROMÂNIA 

                                            Tel. 0248724000, Fax  0248724004 

Capital Social  6.976.465,00 lei, subscris şi integral vărsat; valoare nominală acţiune 0,10 lei. 

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Argeş cu Nr. J03/758/1991; 

Cod unic de inregistrare: 156027.      

                  

Către, 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI 

Fax A.S F.: 021 6596051/6596414 

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI 

 

RAPORT CURENT 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 şi ale Regulamentului nr.1/2006 al CNVM 

 

Data raportului: 25.05.2017 

Denumirea entităţii emitente: ELECTROARGEŞ SA; cod BVB : elgs 

Sediul Social: Municipiul Curtea de Argeş, str. Albeşti, nr.12, Jud. Argeş 

Număr de telefon/fax: 0248724000/0248724004 

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO156027 

Număr de ordine la Registrul Comeţului: J03/758/1991 

Capital social subscris şi vărsat: 6.976.465,00 lei 

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti. 

 

Evenimente importante de raportat: Comunicat distribuire dividende. 

Consiliul de Administraţie al ELECTROARGEŞ SA - Curtea de Argeş, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 102/25.04.2017 aduce la 
cunoştinţa acţionarilor modalitatea de distribuire a dividendelor pentru anul 2016, după cum 
urmează: 

- Dividendul brut pe acţiune este de 0,18 lei/acţiune, sumă din care se va reţine  la sursă 
impozitul pe dividende, în cotele prevăzute de legislaţia în vigoare la data plăţii; 

- Plata dividendelor va începe în data de 31.05.2017 (data platii); 
- Data de înregistrare 16.05.2017 (ex-date 15.05.2017), ca dată de identificare a 

acţionarilor care urmează să beneficieze de drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârilor AGOA; 

- Costurile aferente plăţii dividendelor vor fi suportate de către acţionari; 
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- În cazul acţionarilor decedaţi, dividendele urmează a se plăti la solicitarea succesorilor 
numai după efectuarea de către Depozitarul Central Bucureşti a transferului acţiunilor pe numele 
moştenitorilor. 

Distribuirea dividendelor se face începând cu data de 31.05.2017, pentru plăţile prin 
transfer bancar, respectiv începând cu data de 31.05.2017, pentru plăţile în numerar, către 
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor ELECTROARGEŞ SA - Curtea de Argeş, la data de 
înregistrare 16.05.2017 (ex-date 15.05.2017), până la data de 31.05.2018. 

 
Modalităţile şi termenele de plată a dividendelor sunt următoarele:  
I. Plăţi în conturile Participanţilor 
Acţionarii care la data de înregistrare stabilită de Adunarea Generală a Acţionarilor deţin 

acţiuni emise de Beneficiar în conturi deschise la Participanţii la sistemul Depozitarului Central, 
vor primi dividendele aferente deţinerilor respective, în contul Participanţilor respectivi fără 
prezentarea unor documente suplimentare. 

 
II. Plăţi în numerar pentru acţionarii persoane fizice: 
Pentru acţionarii persoane fizice, plata dividendelor se va putea face în numerar, prin 

punere la dispoziţie de către ELECTROARGEŞ SA - Curtea de Argeş a sumelor cuvenite, la 
unităţile bancare CEC Bank S.A., aflate în mediul urban şi în mediul rural, din întreaga ţară, prin 
intermediul DEPOZITARUL CENTRAL S.A., începând cu data de 31.05.2017. 

Acţionarii persoane fizice se vor putea prezenta la unităţile bancare CEC Bank S.A., orarul 
de ridicare a dividendelor încadrându-se în orarul de lucru al unităţilor bancare CEC Bank S.A. 
Plata dividendelor la unităţile CEC Bank S.A. se face doar către acţionarii persoane fizice, astfel: 

1. În cazul acţionarilor persoane fizice rezidente 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 CNP-ul obligatoriu se va 
prezenta extrasul de cont eliberat de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. având înscris 
CNP-ul. 

2. În cazul acţionarilor persoane fizice nerezidente care se prezintă personal la ghişeu, 
plata dividendelor se face în baza paşaportului a cărui serie şi număr trebuie să 
corespundă cu cele din fişierul transmis de beneficiar. 

3. În cazul acţionarilor persoane fizice având vârsta sub 14 ani, plata dividendelor se 
face prin tutorele/părintele minorului, în baza următoarelor documente: certificat de 
naştere al acţionarului care trebuie să aibă înscris CNP-ul, actul juridic ce instituie 
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). 

4. 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 CNP-ul, actul juridic ce instituie 
curatela + 1 fotocopie (fotocopia se reţine) şi actul de identitate al curatorului + 1 
fotocopie (fotocopia se reţine). 

5. 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). 

6. 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. 

7. În cazul acţionarilor persoane fizice decedaţi, plata dividendelor se face către 
moştenitorii acestora numai după ce, în prealabil, moştenitorii vor solicita 



 3 

DEPOZITARULUI CENTRAL S.A. înregistrarea transferului acţiunilor ca efect al 
succesiunii, iar Beneficiarul va recalcula dividendele cuvenite acestora. 

Comisionul aferent plăţii în numerar a dividendului se suportă de către acţionar. 
 
III. Plăţi prin transfer bancar (în conturi deschise în lei la o bancă din România) 

pentru acţionarii persoane  fizice şi juridice. 
Începând cu data de 31.05.2017, acţionarii persoane fizice şi juridice, care doresc plata 

dividendelor prin transfer bancar, pot solicita şi transmite către DEPOZITARULUI CENTRAL S.A. 
documentele necesare plăţii dividendelor după cum urmează: 

1. Deţinătorii de instrumente financiare persoane fizice, personal sau prin reprezentant 
legal sau convenţional, vor prezenta DEPOZITARULUI CENTRAL S.A. formularul de colectare 
cod IBAN, în care se vor preciza banca si contul (cod IBAN), deschis pe numele Deţinătorului de 
instrumente financiare (modelul este disponibil pe site-ul DEPOZITARULUI CENTRAL –  
www.depozitarulcentral.ro) , însoţită de: 

 Copia actului de identitate valabil în care să fie lizibil codul numeric personal – 
certificată de titular „conform cu originalul”; 

 Extras de cont sau un document eliberat de bancă (semnat şi ştampilat), prin care 
se confirmă existenţa contului pe numele Deţinătorului de instrumente, cu 
precizarea codului IBAN, în original; 

 Copia documentelor care atestă calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal 
sau convenţional, dacă este cazul – certificată de titular „conform cu originalul”; 
 

2. Deţinătorii de instrumente financiare persoane juridice, prin reprezentant legal sau 
convenţional, vor prezenta DEPOZITARULUI CENTRAL formularul de colectare cod IBAN în care 
se precizează banca şi contul (cod IBAN) deschis pe numele Deţinătorului de instrumente 
financiare (modelul este disponibil pe site-ul DEPOZITARULUI CENTRAL – 
www.depozitarulcentral.ro), însoţită de: 

 Copie a certificatului de înmatriculare – certificată de titular „conform cu originalul”; 
 Copie după documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al societăţii 

(certificat constatator emis de Registrul Comerţului/entitatea echivalentă – pentru 
entităţile de naţionalitate străină) – certificată de titular „conform cu originalul”; 

 Copia documentelor care atestă calitatea de reprezentant convenţional a 
semnatarului cererii, dacă este cazul – certificată de titular „conform cu originalul”; 

 extras de cont sau un document eliberat de bancă (semnat şi ştampilat), prin care 
se confirmă existenţa contului pe numele titularului – persoana juridică, cu 
precizarea codului IBAN, în original; 

3. 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. 
 

Desfăşurare proces: 

1. Solicitările de virare a dividendelor în cont bancar se vor transmite la adresa: 
Depozitarul Central SA – Bucureşti, str.Carol 1 34 - 36, sector 2 sau, după caz, prin fax: 
021.408.58.14. 

Toate solicitările de mai sus vor conţine inclusiv e-mail-ul şi numărul de telefon la care pot 
fi contactaţi acţionarii sau intermediarii/reprezentanţii acestora, după caz, în eventualitatea unor 
clarificări. 

2. Operatorii Prestatorului verifică documentaţia transmisă de acţionari potrivit celor 
menţionate la punctul I; în cazul în care documentaţia nu este completă se va solicita acestora 
completarea.  

3. La primirea documentaţiei complete Prestatorul va bloca plata respectivă de la plată in 
numerar şi va vira dividendele în contul indicat de acţionari.  

http://www.depozitarulcentral.ro/
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Comisionul se suportă de către acţionar. 
 
 
 
IV. Persoanele fizice/juridice nerezidente: 
In conformitate cu Legea 227/08.09.2015 ai a Normelor Metodologice de aplicare a Legii 

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, pentru aplicarea acordurilor de evitare a dublei impuneri cu 
privire la impozitele pe venit şi capital şi pentru aplicarea prevederilor privind regimul fiscal comun 
pentru acţionarii rezidenţi ai unor ţări membre ale UE sau AELS, nerezidentul va depune 
certificatul de rezidenţă fiscală în original eliberat de către autoritatea competentă din statul său 
de rezidenţă, la sediul social al ELECTROARGEŞ SA din Curtea de Argeş, str. Albeşti, nr. 12, 
Jud. Argeş. 

În cazul în care, acţionarul nu prezintă certificatul de rezidenţă fiscală, impozitul reţinut se 
va calcula prin aplicarea cotei aplicabilă acţionarilor rezidenţi. 

 
V. Pentru acţionarii al căror dividend net are o valoare mai mică de 2,8 lei, aceştia pot 

intra în posesia dividendelor cuvenite începând cu data de 31.05.2017, astfel: 
Plata în numerar la sediul social al S.C. ELECTROARGEŞ SA din Curtea de Argeş, str. 

Albeşti, nr. 12, Jud. Argeş, pentru acţionarii persoane fizice sau juridice (pe baza unei solicitări 
însoţită de copia actului de identitate sau de certificatul de înmatriculare şi certificat constatator). 

 
VI. Acţionarii care din diferite motive nu vor intra în posesia dividendelor până la 

data de 31.05.2018, prin mijloacele de plată expuse anterior, pot solicita plata acestora prin 
oricare din modalităţile de plată menţionate mai sus, documentele urmând a fi transmise către 
ELECTROARGEŞ SA - Curtea de Argeş. 

 

 
 
    

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE, 

 

CONSTANTIN ȘTEFAN 

  

 


