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COMUNICAT
privind plata dividendelor aferente exerciţiului financiar 2009

S.C. SEMROM MUNTENIA S.A aduce la cunoştinţă acţionarilor săi că din data de
20.09.2010 va începe distribuirea dividendelor aferente exerciţiului financiar 2009.
Conform dispoziţiilor legale aplicabile, plata dividendelor se va realiza către acţionarii
inscrişi în Registrul Actionarilor întocmit de S.C. Depozitarul Central S.A. la data de
10.05.2010, dată de înregistrare stabilită de

Adunarea Generala Ordinară a

Acţionarilor din 20.04.2010. Valoarea dividendului brut pe acţiune este de 0,7 lei iar
impozitul pe dividende aferent va fi reţinut la sursă în cotele legale prevăzute.
Modalităţile de plată a dividendelor:
1. Plata in numerar – se va efectua pentru acţionarii persoane fizice, la casieria
S.C.SEMROM MUNTENIA S.A. din Bucureşti, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3.
Plăţile se efectuează în fiecare miercuri, între orele 11 00 – 1400, numai pe bază de
cerere scrisă şi programare ce poate fi efectuată în fiecare zi, de luni până vineri,
între orele 900 – 1330 la aceeaşi adresă sau la numarul de telefon 021 322 54 80. Plata
dividendelor se va face pe baza actului de identitate (carte de identitate / buletin de
identitate / pasaport), in care CNP –ul este lizibil si identic cu cel cuprins in lista de
plata intocmita pe baza datelor primite de la Depozitarul Central SA.

Plata prin

împuterniciţi se va efectua pe baza unei procuri speciale autentice (apostilata daca
este data de un actionar nerezident) si actul de identitate al împuternicitului.
Documentele prezentate într-o limbă straină vor fi însoţite de traducerea legalizată în
limba română.
2. Plata prin virament bancar - se va efectua pentru acţionarii persoane fizice şi
juridice care optează în scris pentru acest mijloc de plată. Dividendele vor fi virate

într-un cont bancar în lei, deschis la o bancă din România, indicat de acţionar sau de
intermediarul său.

Documente necesare pentru efectuarea plăţii dividendelor prin virament:
I.a Pentru acţionarii persoane juridice si persoane fizice care solicită virarea
dividendelor în contul bancar al carui titular este acţionarul, plata dividendelor se va
face pe baza unei solicitări scrise care să cuprindă datele de identificare (nume,
prenume, CNP/ denumire CUI) numele, prenumele reprezentantului legal al
acţionarului persoană juridică, nume, prenume, si numarul de înregistrare din registrul
acţionarilor pentru acţionarii persoane fizice sau juridice nerezidente , codul IBAN şi
banca în care să se facă viramentul şi un numar de telefon de contact.
Solicitarea va fi însoţită de următoarele documente:
•

Pentru acţionarii persoane fizice :

- o copie lizibilă a actului de identitate valabil în care să fie înscris CNP-ul sau
identificatorul personal
- o copie după un extras de cont sau un document eliberat de bancă prin care se
confirmă existenţa contului pe numele titularului, cu precizarea codului IBAN.
- alte documente, solicitate de către S.C. SEMROM MUNTENIA S.A., după caz în
urma analizării solicitării.
•

Pentru acţionarii persoane juridice române :

- o copie a certificatului de înmatriculare
- certificatul constatator emis de Registrul Comertului, în original, din care să reiasă
calitatea de reprezentant legal al societaţii
- o copie după actul de identitate al reprezentantului legal
- o copie după un extras de cont sau un document eliberat de bancă prin care se
confirmă existenţa contului pe numele titularului persoană juridică cu precizarea
codului IBAN
- alte documente, solicitate de către S.C. SEMROM MUNTENIA S.A., după caz în
urma analizării solicitării.
•

Pentru actionarii persoane juridice străine:

- o copie legalizată a documentelor din care să rezulte identitatea firmei, sediul, tipul
de societate, locul înmatriculării,
-împuternicirea specială în forma autentică a persoanei care reprezintă persoana
juridică,
- o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite

- o copie după un extras de cont sau un document eliberat de bancă prin care se
confirmă existenţa contului pe numele titularului persoană juridică cu precizarea
codului IBAN.
- alte documente, solicitate de către S.C. SEMROM MUNTENIA S.A., după caz în
urma analizării solicitării.
Documentele prezentate într-o limbă străina, cu excepţia actelor de identitate vor fi
însoţite de traducerea legalizată în limba română
•

Pentru moştenitorii legali:

- o copie a actului de identitate
- o copie după un extras de cont sau un document eliberat de bancă prin care se
confirmă existenţa contului pe numele mostenitorului, cu precizarea codului IBAN.
- o copie legalizată a certficatului de moştenitor al acţiunilor emis ulterior datei de
înregistrare
- confirmarea de transfer eliberată de Depozitarul Central SA pentru succesiunile
deschise anterior datei de înregistrare
- alte documente, solicitate de către S.C. SEMROM MUNTENIA S.A., după caz în
urma analizării solicitării.
I.b Pentru acţionarii persoane juridice şi acţionarii persoane fizice care solicită virarea
dividendelor într-un cont bancar al cărui titular este altă persoană decât acţionarul ,
plata se face pe baza unei solicitări exprese a acţionarului, exprimată printr-un act
autentic ( procură , împuternicire, declaraţie etc.), care trebuie să cuprindă
următoarele informaţii , referitoare la acţionar: datele de identificare ale acţionarului
( nume, prenume, CNP/denumire , CUI); nume, prenume/denumire şi numărul de
înregistrare din Registrul Acţionarilor pentru acţionarii persoane fizice sau juridice
nerezidente; numele, prenumele reprezentantului legal al acţionarului

persoană

juridică; contul (codul IBAN şi banca) în care să se facă viramentul; datele de
identificare ale titularului de cont (nume, prenume, CNP/denumire, CUI) numele,
prenumele reprezentantului legal al persoanei juridice titulare de cont.
Solicitarea va fi

însoţită de documentele menţionate la paragraful I.a atât pentru

acţionar cât şi pentru titularul de cont.
Actele autentice străine vor fi apostilate. Documentele prezentate într-o limbă străină
vor fi însoţite de traducerea legalizată în limba română.
II.a. Intermediarii ( custozi, subcustozi, SSIF) – care solicită virarea dividendelor
cuvenite clienţilor într-un cont bancar al carui titular este clientul (acţionar al SC
Semrom Muntenia SA la data de înregistrare) vor transmite catre SC Semrom

Muntenia

SA o solicitare scrisă în original semnată de reprezentantul legal al

intermediarului si

ştampilată, care va cuprinde referitor la acţionar informatiile şi

documentele menţionate la paragraful I.a si urmatoarele informaţii referitoare la
intermediar: denumirea intermediarului (custode, subcustode, SSIF); numarul de
înregistrare în Registrul Comertului; codul unic de înregistrare; numele si prenumele
reprezentantului legal
II.b Intermediarii (custozi/subcustozi,SSIF), care solicită virarea dividendelor cuvenite
clienţilor într-un cont al custodelui/ subcustodelui/ SSIF, vor transmite către S.C.
SEMROM MUNTENIA S.A. următoarele documente.
Bancile custode si SSIF
-

o solicitare, în original, semnată de reprezentantul legal al intermediarului şi
ştampilă, care va cuprinde referitor la acţionar informaţiile menţionate la
paragraful I.b şi următoarele informaţii referitoare la intermediar: denumirea
intermediarului ; numărul de înregistrare în Registrul Comerţului ; codul unic
de înregistrare; numele şi prenumele reprezentantului legal.

-

certificatul constatator emis de Regisrul Comerţului, în original, din care să
rezulte calitatea de reprezentant legal al societăţii;

-

o declaraţie, în original , semnată de reprezentantul legal al intermediarului
şi ştampilată, din care să rezulte împuternicirea intermediarului , din partea
clientului, pentru încasarea dividendelor şi prin care intermediarul îşi asumă
responsabilitatea juridică pentru achitarea

sau punerea dividendelor la

dispoziţia acţionarului ;
-

copia actului de autorizare ca agent custode /SSIF, semnată şi ştampilată
pentru conformitate de custode/SSIF;

-

copia actului autentic (contract , declaraţie, procură ) din care să rezulte că
acţionarul

împuterniceşte

custodele/SSIF

să

încaseze

dividendele

acţionarului, semnată şi ştampilată pentru conformitate de ustode/SSIF.
Subcustozii vor transmite toate documentele precizate la paragraful II.b, atât pentru
relaţia dintre acţionar şi custode cât şi pentru relaţia dintre custode şi subcustode.
Pentru a beneficia de aplicarea cotei de impozit mai favorabile, acţionarii rezidenţi în
state cu care România are încheiate convenţii de evitare a dublei impuneri vor depune
la sediul central al S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. certificatul de rezidenţă fiscală,
eliberat de autoritatea fiscală a statului respectiv şi traducerea legalizată în limba
română a acestuia.

Solicitările de virare a dividendelor în conturi bancare se pot transmite prin poştă – la
adresa: S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. strada Aristide Pascal nr. 28-30 , sector 3 ,
cod 031445 – Bucureşti, prin fax- 021/323.01.55 ; 021/323.01.68 sau pe e-mail:
office@semrommuntenia.ro .
Procedurile de distribuire precum şi lista documentelor necesare acţionarilor
pentru a încasa sumele ce li se cuvin ca dividende pot fi consultate si pe site-ul S.C.
SEMROM MUNTENIA S.A. la adresa www.semrommuntenia.ro sau la sediul S.C.
SEMROM MUNTENIA S.A. din Bucureşti, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3,
telefon 021.322.54.80.
S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. va continua, prin aceleaşi canale de
distribuţie şi aceleaşi proceduri, plata dividendelor aferente anilor 2006 - 2008.
Preşedintele Consiliului de Administraţie
Director general
Ilie Sima

