PROCEDURI
de distribuire a dividendelor cuvenite acţionarilor
S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.
Dividendele aferente anului 2008 se distribuie după cum urmează:
I.

Prin virament bancar
Pentru toţi acţionarii persoane fizice şi juridice care transmit solicitări scrise, cu
respectarea cerinţelor prevăzute după caz, la pct. III. Documente necesare.
II.

Prin casieria S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.
La casieria S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. din Bucureşti, str. Aristide Pascal
nr. 28-30, sector 3, distribuirea dividendelor se face astfel:
- plăţile se efectuează în fiecare miercuri, între orele 1000 – 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;
- sumele cuvenite ca dividende vor fi plătite doar acţionarilor care prezintă un
document de identitate în care CNP-ul este lizibil şi identic cu cel cuprins în lista de plată,
întocmită pe baza datelor primite de la societatea de registru Depozitarul Central S.A.;
- plăţile se efectuează doar direct către acţionari persoane fizice rezidente şi
nerezidente, reprezentanţi ai acestora de tip tutore/curator sau mandatar sau către
moştenitorii legali ai acţionarilor, pe bază de cerere însoţită de acte doveditoare
(documentele menţionate la Cap. III. pct. 1,4,5 şi 6).
III.

Documente necesare
1. Acţionarii persoane fizice rezidente – vor transmite la sediul S.C. SEMROM
MUNTENIA S.A. solicitare scrisă privind plata dividendelor prin casierie/virament în care
să precizeze banca şi contul (cod IBAN) deschis pe numele acţionarului, un număr de
telefon pentru contact, copie lizibilă după actul de identitate valabil în care să fie înscris
CNP-ul sau identificatorul personal, însoţită de:
- copie 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.
2. Acţionarii persoane juridice române rezidente – vor transmite la sediul
S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. solicitare scrisă din partea reprezentantului legal cu
semnătura acestuia şi ştampila societăţii în care să se precizeze banca şi contul (cod IBAN), un
număr de telefon şi o persoană de contact, însoţită de:
- copie după documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al societăţii
(certificat constatator emis de ORC, Decizie CNVM sau un echivalent al
acestora);
- copie 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.
3. Intermediarii (SSIF-urile sau băncile custode) – care solicită virarea
individuală/colectivă a dividendelor cuvenite clienţilor (în conturile clienţilor sau în cont de
client SSIF/custode) vor transmite:

-

-

-

solicitare scrisă semnată de reprezentantul legal sau de persoana responsabilă cu
aceste operaţiuni, ştampilată, cu precizarea unui număr de telefon şi a unei
persoane de contact;
declaraţia reprezentantului legal sau a persoanei responsabile cu aceste
operaţiuni din care să reiasă că intermediarul este împuternicit să solicite şi să
încaseze dividendele aferente respectivilor clienţi, acţionari ai S.C. SEMROM
MUNTENIA S.A.
lista clienţilor (ID, nume/denumire, deţineri) şi conturile (codurile IBAN) în care
să se facă viramentul;
copii ale actelor de identitate/documente care atestă identitatea clienţilor;
copie după documentul care atestă calitatea cerută a semnatarului cererii (de
reprezentant legal sau de persoană responsabilă cu aceste operaţiuni)
alte documente, solicitate de către S.C. SEMROM MUNTENIA S.A., după caz
în urma analizării solicitării.

4. Reprezentanţii persoanelor fizice de tip TUTORE/CURATOR SAU
MANDATAR - vor transmite la sediul S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. solicitare scrisă de
plata dividendelor prin casierie/cont bancar, care va conţine obligatoriu un număr de telefon
pentru contact şi, după caz:
- numărul de cont (cod IBAN) unde urmează a fi viraţi banii (contul poate fi pe
numele acţionarului sau pe numele reprezentantului)
- copie după actul de identitate sau certificatul de naştere al acţionarului;
- copie legalizată după actul juridic de instituire a tutelei sau a curatelei sau a
procurii speciale (aceste documente vor fi reţinute);
- copie după actul de identitate al reprezentantului;
- extras de cont sau un document eliberat de bancă prin care se confirmă existenţa
contului pe numele acţionarului/reprezentantului, cu precizarea contului IBAN;
- alte documente, solicitate de către S.C. SEMROM MUNTENIA S.A., după caz
în urma analizării solicitării.
5. Persoane fizice/juridice nerezidente – vor transmite la sediul S.C. SEMROM
MUNTENIA S.A. solicitare scrisă de plata dividendelor conform celor precizate la pct. 1 şi 2
şi:
- dacă un acţionar este rezident al unei ţări cu care România are încheiat acorduri
de evitare a dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi capital, pentru
aplicarea prevederii de evitare a dublei impuneri, nerezidentul va depune odată
cu cererea şi un certificat de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea fiscală a
statului respectiv (copie) sau un alt document eliberat de o altă autoritate decât
cea fiscală, care are atribuţii în domeniul certificării rezidenţei fiscale conform
legislaţiei interne a acelui stat (Norme met. Cod Fiscal – art. 13 (1) H 44/2004).
Aceste documente vor fi reţinute.
- traducerea legalizată de organul autorizat din România a certificatului de
rezidenţă fiscală sau a documentului echivalent menţionat mai sus (Norme met.
Cod Fiscal – art. 13 (1) H 44/2004). Aceste documente vor fi reţinute.
- alte documente, solicitate de către S.C. SEMROM MUNTENIA S.A., după caz
în urma analizării solicitării.
- persoanele fizice/juridice nerezidente care pot beneficia de prevederile pentru
evitarea dublei impuneri dar nu doresc să opteze pentru acest tratament fiscal pot
face respectiva precizare în cererea de plată a dividendelor;
6. Moştenitorii legali ai acţionarilor persoane fizice – vor transmite la sediul
S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. solicitare scrisă de plată dividende conform celor precizate
la pct. 1 însoţite de :

-

-

certificat de moştenitor în care sunt explicit înscrise acţiunile S.C. SEMROM
MUNTENIA S.A. în masa succesorală, în original şi copie, copia se reţine după
verificarea conţinutului pentru conformitate precum şi de confirmarea de trasfer
direct pentru cauza de moarte eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A. în copie.
În situaţia în care documentele nu sunt depuse personal de către moştenitori la
sediul societăţii, certificatul de moştenitor se va depune în copie legalizată, care
va fi reţinută;
copie lizibilă după actul de identitate valabil al solicitantului în care să fie înscris
CNP-ul;
copie extras de cont sau un document eliberat de bancă prin care se confirmă
existenţa contului pe numele moştenitorului, cu precizarea codului IBAN;
alte documente, solicitate de către S.C. SEMROM MUNTENIA S.A., după caz
în urma analizării solicitării.
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