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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

În conformitate cu hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SIF Banat-Crişana din 
data de 24 aprilie 2008, aducem la cunoştinţa investitorilor următoarele informaţii privind distribuirea 
dividendelor pentru exerciţiul financiar 2007: 

- dividendul fixat de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SIF Banat-Crişana este de 0,07 lei (RON) 
brut pentru o acţiune.  

- Dividendele se cuvin acţionarilor SIF Banat-Crişana care au deţinut acţiuni la data de 14 mai 2008, 
aprobată  ca dată de înregistrare.  

- Termenul de plată al dividendelor este de maximum 6 luni de la data Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor. 

Modalităţile de plată a dividendelor sunt următoarele: 

1. prin mandat poştal, expediat pe numele şi la adresa din România a acţionarilor, aşa cum sunt înscrise 
în registrul consolidat al acţionarilor la data de 14 mai 2008, comunicat de SC Depozitarul Central SA 
– pentru acţionarii persoane fizice care deţin între 200 şi 5.000 de acţiuni. 

2. în numerar, prin casieriile de la sediul central şi de la sediile sucursalelor societăţii – pentru acţionarii 
care deţin mai puţin de 200 de acţiuni. 

3. prin virament într-un cont bancar în lei, deschis la o bancă din România, pentru acţionarii: 

- persoane juridice;  

- persoane fizice care deţin peste 5.000 de acţiuni;  

- persoane fizice indiferent de numărul acţiunilor deţinute care solicită plata prin virament până în 
data de 31 mai 2008. 

Pentru efectuarea plăţilor prin virament, acţionarii sunt rugaţi să transmită o solicitare de virare a 
dividendelor într-un cont bancar care trebuie să conţină următoarele date : 

- pentru persoanele fizice: numele şi prenumele acţionarului, codul numeric personal, codul IBAN 
al contului bancar personal, denumirea băncii, o copie a unui act de identitate valabil (carte de 
identitate, buletin, paşaport). 

- pentru persoanele juridice: solicitarea trebuie semnată de reprezentantul legal (cu ştampila 
societăţii), codul IBAN al contului bancar, denumirea băncii, o copie a certificatului de 
înmatriculare. 

Acţionarii persoane fizice care au încasat dividendele plătite de SIF Banat-Crişana prin virament şi în 
anul 2007 sunt rugaţi să comunice în scris, până la 31 mai 2008, eventualele modificări privind datele 
solicitate mai sus.  

Solicitările de virare a dividendelor în cont bancar şi orice alte informaţii privind conturile se vor transmite la 
adresa: Societatea de Investiţii Financiare Banat-Crişana – Biroul Relaţii cu Acţionarii, Calea Victoriei 
nr. 35A, 310158 Arad, România sau pe fax: 0257 255 046 sau pe e-mail: conturi@banat-crisana.com.  
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În cazul acţionarilor decedaţi, dividendele se vor plăti moştenitorilor legali, la solicitarea acestora, prin 
oricare dintre metodele de mai sus.  

Cheltuielile aferente plăţii dividendelor (taxe poştale, comisioane bancare) se deduc din sumele cuvenite 
acţionarilor.  

Aducem la cunoştinţa persoanelor îndreptăţite să încaseze dividende distribuite de SIF Banat-Crişana pentru 
exerciţiile financiare 1997 – 2006 că în situaţia în care nu au încasat sumele cuvenite, acestea sunt la 
dispoziţia lor şi se plătesc de către societate prin oricare dintre modalităţile de mai sus. 

Orice informaţii privind plata dividendelor se pot solicita la sediul SIF Banat-Crişana - Biroul Relaţii cu 
Acţionarii, Calea Victoriei nr.35 A, 310158 Arad sau la telefon: 0257 255 046 sau pe e-mail: 
sifbc@banat-crisana.com. 

Informaţii suplimentare privind plata dividendelor sunt disponibile şi pe site-ul societăţii la adresa 
www.banat-crisana.com, în secţiunea Informaţii investitori.   

 

 
 
 
 

Preşedinte, Director General 
 

Ioan Cuzman 
 

 
 
                                                                                                
 
 


