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Denumirea entitatii: ELECTROMAGNETICA S.A. 
Adresa: CALEA RAHOVEI NR. 266-268, SECTOR 5, BUCURESTI
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Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Cat. Premium, BVB

Comunicat 
Electromagnetica  SA  anunța  prelungirea  perioadei  de  plata  a  dividendelor  cuvenite

pentru  anii  financiari  2010-2014  pana  la  data  de  21  iulie  2017.  Dupa  aceasta  data,  plata
dividendelor se va sista în vederea punerii în aplicare a hotararii AGOA din 26 aprilie 2017 care
prevede: înregistrarea contabila la ,,venituri'' a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei
ani de la data exigibilităţii lor, pentru care dreptul la acțiune se stinge prin prescripție, respectiv
dividendele aferente exercițiilor financiare ale anilor 2003, 2010, 2011, 2012 și 2013, existente in
sold ca neplătite la 21.07.2017.

Plata dividendelor pentru anul 2014 ramase neridicate, va fi reluata în aceleași condiții la
o data ce va fi anunțată ulterior. 

Procedura de distributie a dividendelor rămâne neschimbata și este disponibila pe site-ul
societății  la  adresa  http://www.electromagnetica.ro/companie in  sectiunea  Investitori,
Dividende,  2014.  Plata  dividendelor  se  va  derula  exclusiv  prin  Depozitarul  Central  care  va
distribui  dividendele utilizand serviciile  BRD Groupe Societe General (desemnat ca Agent de
plata). Pentru actionarii persoane fizice, dividendele se vor distribui fie prin eliberare de numerar
la  oricare  dintre  ghiseele  BRD  Groupe  Societe  General, fie  prin  virament  bancar  in  contul
personal al actionarului in urma unei cereri adresate Depozitarului Central, cerere disponibila pe
site-ul  www.depozitarulcentral.ro.  Persoanele  juridice  pot  incasa  dividendele  exclusiv  prin
virament bancar. 

Pentru  informatii  suplimentare  va  rugam  sa  va  adresati  Oficiului  Juridic  la  telefon:
021.404.2132.

Eugen Scheusan
Director General
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