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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

INFORMAŢII REFERITOARE LA PLATA DIVIDENDELOR PENTRU ANUL 2008 

 

SIF Banat-Crişana aduce la cunoştinţa acţionarilor săi că din data de 23 octombrie 2009 
începe plata dividendelor aferente exerciţiului financiar 2008 aprobate de Adunarea 
Generală a Acţionarilor SIF Banat-Crişana din 25 aprilie 2009.  

În baza dispoziţiilor legale aplicabile, plata dividendelor se va realiza către acţionarii 
înscrişi în Registrul Acţionarilor, ţinut de  Depozitarul Central SA, la data de 14 mai 2009, 
data de înregistrare stabilită  de adunarea generală a acţionarilor. 

Valoarea dividendului brut pe acţiune este de 0,03 lei iar impozitul pe dividende aferent va 
fi reţinut la sursă în cotele legale prevăzute.  

Modalităţile de plată a dividendelor: 

1. Plata prin mandat poştal  – se va efectua pentru acţionarii persoane fizice române 
cu deţineri  între 200 şi 5.000 de acţiuni, excepţie făcând acţionarii care au optat 
pentru efectuarea plăţii prin virament bancar sau care au dividende neîncasate din 
anii precedenţi. Plata se va realiza prin intermediul Companiei Naţionale Poşta 
Română. Mandatele poştale se vor expedia pe numele şi la adresa din România ale 
acţionarilor, aşa cum sunt înscrise în Registrul Acţionarilor la data de 14 mai 2009. 
Taxele poştale aferente expedierii mandatelor poştale se scad din sumele cuvenite 

ca dividende. 

2. Plata în numerar  –  se va efectua  pentru acţionarii cu deţineri sub  200 de acţiuni, 
realizându-se la sediul central al SIF Banat-Crişana sau la sediile sucursalelor 
societăţii, la următoarele adrese: 

- Sediul central - Calea Victoriei nr.35 A, Arad;  
- Sucursala Bistriţa - str. General Grigore Bălan nr. 23, Bistriţa; 
- Sucursala Bucureşti - B-dul Regina Elisabeta nr. 54, ap.2, sector 5, Bucureşti;  
- Sucursala Cluj-Napoca - Piaţa Muzeului nr. 1, ap. 2/1, Cluj-Napoca; 
- Sucursala Deva - str. 22 Decembrie nr. 37/A, Deva;  
- Sucursala Satu Mare - str. Mareşal Averescu, nr. 3, ap. 37, Satu Mare. 

Plata dividendelor se va face pe baza actului de identitate (buletin de 
identitate/carte de identitate sau paşaport). Plata prin împuterniciţi se va efectua pe 
baza unei procuri speciale autentice (apostilată dacă procura este dată de un 
acţionar nerezident) şi actul de identitate al împuternicitului. Documentele 
prezentate într-o limbă străină, cu excepţia actelor de identitate, vor fi însoţite de 
traducerea legalizată în limba română.   

3. Plata prin virament – se va efectua pentru acţionarii persoane juridice, pentru 
acţionarii persoane fizice cu deţineri peste 5.000 (inclusiv) de acţiuni şi la opţiunea 
pentru acest mijloc de plată din parte acţionarilor cu deţineri sub 5.000 de acţiuni. 
Dividendele se vor vira într-un cont bancar în lei, deschis la o bancă din România, 
indicat de acţionar sau de intermediarul său.  
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Documente necesare pentru efectuarea plăţii dividendelor prin virament: 

I.a Pentru acţionarii persoane juridice şi acţionarii persoane fizice care solicită 
virarea dividendelor într-un cont bancar al cărui titular este acţionarul, plata se 
face pe baza unei solicitări scrise adresată SIF Banat-Crişana, care trebuie să 
cuprindă următoarele informaţii referitoare la acţionar: datele de identificare 
(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. 
Persoanele fizice care au încasat dividende SIF Banat-Crişana în anul anterior 
vor primi dividendele în ultimul cont bancar comunicat, dacă până la data de 23 
octombrie 2009 nu au indicat alt cont.  

Solicitarea va fi însoţită de următoarele documente:  
- acţionarii persoane fizice - o copie a actului de identitate; 
- acţionarii persoane juridice române - o copie a certificatului de 

înmatriculare, certificatul constatator emis de Registrul Comertului, în 
original, din care să rezulte calitatea de reprezentant legal al societăţii şi o 
copie după actul de identitate al reprezentantului legal; 

- acţionarii persoane juridice străine – în copie legalizată documentele din 
care să rezulte identitatea firmei, sediul, tipul de societate, locul 
înmatriculării, împuternicirea specială în formă autentică a persoanei care 
reprezintă persoana juridică, copia actului de identitate al persoanei 
împuternicite. Documentele prezentate într-o limbă străină, cu excepţia 
actelor de identitate, vor fi însoţite de traducerea legalizată în limba română. 

- moştenitorii legali  vor anexa solicitării o copie a actului de identitate şi o 
copie legalizată a certificatului de moştenitor al acţiunilor, emis ulterior 
datei de inregistrare. Pentru succesiunile deschise anterior datei de 14 mai 
2009, solicitantul va prezenta confirmarea de transfer eliberată de 
Depozitarul Central SA. Moştenitorii legali trebuie să fie titularii conturilor 
indicate în solicitare.  

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 cărui titular este clientul (acţionar SIF 
Banat-Crişana la data de 14 mai 2009), vor transmite către SIF Banat-Crişana o 
solicitare, în original, semnată de reprezentantul legal al intermediarului şi 
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ştampilată, care va cuprinde referitor la acţionar  informaţiile şi documentele 
menţionate la paragraful I.a şi următoarele informaţii referitoare la intermediar: 

denumirea intermediarului (custode/subcustode/SSIF); numărul de înregistrare 
în Registrul comerţului; codul unic de înregistrare; numele şi prenumele 
reprezentantului legal.  

II.b Intermediarii (custozi/subcustozi/SSIF), care solicită virarea dividendelor 
cuvenite clienţilor într-un într-un cont al custodelui/ subcustodelui /SSIF, vor 
transmite către SIF Banat-Crişana următoarele documente:  
 Băncile custode şi  SSIF 

- o solicitare, în original, semnată de reprezentantul legal al intermediarului 
şi ştampilată, 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 Registrul Comertului, 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 custode/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 SIF Banat-Crişana certificatul de rezidenţă fiscală, eliberat de autoritatea fiscală a 
statului respectiv şi traducerea legalizată în limba română a acestuia. Dacă acţionarii 
nerezidenţi depun un certificat de rezidenţă fiscală ulterior plăţii dividendelor, certificatul 
va fi însoţit de o cerere, în original, de restituire a diferenţei de impozit. 

În situaţia în care persoanele îndreptăţite nu au încasat dividendele distribuite de SIF 
Banat-Crişana în anii anteriori, sumele cuvenite sunt la dispoziţia lor şi se plătesc la 
solicitare, prin oricare dintre modalităţile de mai sus, însă numai după clarificarea situaţiei 
care a condus la neîncasarea dividendelor (modificări de nume, domiciliu, moşteniri etc.).   

Reamintim acţionarilor că orice modificare a datelor din Registrul Acţionarilor (schimbări de 
nume, adrese, transferuri de acţiuni etc.) se realizează numai de către Depozitarul Central 
SA - cu sediul în Bucureşti, str. Făgăraş nr.25, sector 1 - la solicitarea acţionarului.   

În cazul acţionarilor decedaţi, dividendele se vor plăti prin oricare dintre metodele de mai 
sus la solicitarea moştenitorilor legali, în urma prezentării de către aceştia a documentelor 
specificate la fiecare caz, inclusiv cele de la paragraful I.a, ultimul alineat.  

Solicitările de virare a dividendelor în conturi bancare se pot transmite prin poştă - la 
adresa: Societatea de Investiţii Financiare Banat-Crişana – Biroul Relaţii cu Acţionarii, Calea 
Victoriei nr.35 A, 310158 Arad, România, prin fax - la numărul: 0257-255 046 sau prin e-
mail – la adresa: conturi@sif1.ro.  
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Alte detalii privind plata dividendelor se pot obţine de la Biroul Relaţii cu Acţionarii al SIF 
Banat-Crişana, la telefon: 0257-255 046 sau pe e-mail: sifbc@sif1.ro şi pe site-ul societăţii 

la adresa www.sif1.ro, în secţiunea Informaţii investitori.   

 

Hotărârile adunării generale a acţionarilor din 25 aprilie 2009 au fost atacate in justiţie de 
către unii dintre acţionari. Dacă aceste hotărâri vor fi anulate irevocabil, acţionarii ar putea 
fi obligaţi la restituirea dividendelor încasate. 

Prin urmare, considerăm că prin semnarea cererilor de plată a dividendelor acţionarii îşi 
exprimă sustinerea faţă de poziţia procesuală a SIF Banat-Crişana în litigiile în legatură cu 
hotărârile AGA atacate, în sensul respingerii cererilor de chemare în judecată prin care se 
solicită anularea sau constatarea nulităţii acestor hotărâri. 

 

 

Director General 

Ioan CUZMAN 
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