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COMUNICAT
privind plata dividendelor distribuite
din profitul realizat in exercitiul financiar 2013

Societatea Comerciala “Electroprecizia” S.A. cu sediul în mun. Sacele, str. Parcului
nr.18, jud. Brasov, aduce la cunostinta actionarilor ca, in conformitate cu Hotararile Adunarii
Generale Ordinare a Actionarilor desfasurata in 23.04.2014, plata dividendelor distribuite
din profitul net realizat in anul 2013 are urmatoarele coordonate:
 Dividendul brut pe actiune este de 1.19 lei, suma din care se va retine la sursa
impozitul pe dividende, in cotele prevazute de legislatia in vigoare la data platii;


Actionarii indreptatiti sa primeasca dividende distribuite din profitul net realizat in
exercitiul financiar 2013 sunt cei inregistrati in registrul consolidat al actionarilor la
data de inregistrare aprobata de adunarea generala a actionarilor, respectiv la data de
09.05.2014;

 Dividendele distribuite din profitul realizat in exercitiul financiar 2013 urmeaza a se plati
actionarilor in cel mult sase luni de la data tinerii adunarii generale de aprobare a
acestora;
 Costurile aferente platii dividendelor printr-un agent de plata vor fi suportate de catre
actionari.
Plata dividendelor distribuite din profitul realizat in exercitiul financiar 2013 se
efectueaza dupa cum urmează:

1

A. Incepand cu data de 16 mai 2014, actionarii persoane fizice rezidente care
detin cel putin 1.000 de actiuni , precum si actionarii persoane juridice
pot intra in posesia dividendelor prin virament bancar in conturile
personale deschise in lei la banci din Romania. Plata dividendelor se va
efectua la cerere, in baza solicitarilor transmise de actionari la sediul
societatii si care vor fi insotite de urmatoarele documente:
1.1.

Pentru actionarii persoane fizice:
- Solicitare adresata in scris catre S.C. Electroprecizia S.A., cu
indicarea datelor de identificare complete ale titularului, a bancii si
contului bancar ( cod IBAN) in care sa se efectueze plata;
-

Copie a actului de identitate valabil in care sa fie lizibil codul
numeric personal;

1.2.

Pentru actionari persoane juridice:
- Solicitare adresata in scris catre S.C. Electroprecizia S.A., cu
indicarea datelor de identificare complete ale titularului, a bancii si
contului bancar (cod IBAN), in care sa se efectueze plata;
- Copie a certificatului de inmatriculare/inregistrare al societatii in
Registrul Comertului;
- Copia actului de identitate, in termen de valabilitate, carte/buletin
de identitate cu CNP, a reprezentantului legal al societatii.

1.3.

Pentru actionarii persoane fizice si juridice nerezidente:
Documentele necesare in vederea efectuarii platii si modalitatile de
transmitere a acestora sunt cele mentionate la

pct.1.1. si 1.2. sau

documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara de
rezidenta a actionarului persoana juridica.
Documentele prezentate intr-o limba straina, cu exceptia actelor de
identitate, vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
1.4.

Pentru actionarii sub 14 ani – prin tutore, plata dividendului in
virament se va efectua pe baza urmatoarelor documente:
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- Solicitare adresata in scris catre S.C. Electroprecizia S.A., cu
indicarea datelor de identificare complete ale titularului, a bancii si
contului bancar (cod IBAN), in care sa se efectueze plata;
- Certificatul de nastere al actionarului ( copie);
- Actul juridic ce instituie tutela (copie);
- Actul de identitate al tutorelui (copie).
1.5.

Pentru actionarii cu dizabilitati – prin curator, plata dividendului in
virament se va efectua, pe baza urmatoarelor documente:
- Solicitare adresata in scris catre S.C. Electroprecizia S.A., cu
indicarea datelor de identificare complete ale titularului, a bancii si
contului bancar (cod IBAN), in care sa se efectueze plata;
- Actul de identitate al actionarului (copie);
- Actul juridic ce instituie curatela (copie);
- Actul de identitate al curatorului (copie).

1.6.

Pentru actionarii persoane fizice rezidente – prin imputerniciti, plata
dividendului in virament se va efectua, pe baza urmatoarelor documente:
- Solicitare adresata in scris catre S.C. Electroprecizia S.A., cu
indicarea datelor de identificare complete ale titularului, a bancii si
contului bancar (cod IBAN), in care sa se efectueze plata;
- Procura speciala de la notariat pentru ridicarea dividendelor;
- Actul de identitate al titularului (copie);
- Actul de identitate al imputernicitului ( copie).

1.7.

Pentru actionarii care si-au schimbat numele prin casatorie/divort,
plata dividendului in virament se va afectua pe baza urmatoarelor
documente:
- Solicitare adresata in scris catre S.C. Electroprecizia S.A., cu
indicarea datelor de identificare complete ale titularului, a bancii si
contului bancar (cod IBAN), in care sa se efectueze plata;
- Actul de identitate, in termen de valabilitate, avand trecut codul
numeric personal (copie);
- Certificatul de casatorie (copie);
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- Hotararea judecatoreasca de divort (copie).
1.8.

Pentru actionarii persoane fizice cu domiciliul in strainatate - prin
imputerniciti, plata dividendului in virament se va efectua, pe baza
urmatoarelor documente:
- Solicitare adresata in scris catre S.C. Electroprecizia S.A., cu
indicarea datelor de identificare complete ale titularului, a bancii si
contului bancar (cod IBAN), in care sa se efectueze plata;
- Procura speciala pentru ridicarea dividendelor autentificata de
Consulatul/Ambasada Romaniei din tara de domiciliu prezentata in
limba romana;
- Actul de identitate al titularului actiunilor (copie);
- Actul de identitate al imputernicitului (copie).

1.9.

Pentru actionarii persoane fizice rezidente/nerezidente – prin banca
custode/ societate de investitii financiare ( SSIF), plata dividendului se
va face prin virament bancar, pe baza urmatoarelor documente:
- Adresa semnata si stampilata de reprezentantul legal al bancii
custode/ SSIF sau de directorul departamentului specializat in astfel
de operatiuni prin care se solicita plata dividendelor, care sa contina
datele de identificare ale clientilor si numarul de actiuni detinute de
fiecare client prin banca custode/SSIF respectiv, conturile IBAN si
banca in care sa se efectueze viramentul;
- Copie document din care sa rezulte faptul ca banca custode/ SSIF este
imputernicita sa solicite si sa incaseze dividendele in numele clientilor
sai ( Decizie CNVM, procura, contract custode);
- Copie acte de identitate ale actionarilor – clienti ai bancii custode/
SSIF, in termen de valabilitate – carte/buletin de identitate cu CNP
pentru cetatenii romani sau pasaport cu numar de identificare pentru
cetatenii straini;
- In cazul persoanelor nerezidente originalul Certificatului de Rezidenta
Fiscala si traducerea autorizata a acestuia in lima romana valabil
pentru anul 2014 (copie).
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B. Incepand cu data de 1 iunie 2014, actionarii persoane fizice – in nume
propriu - care detin un numar mai mic de 1.000 de actiuni pot intra in
posesia dividendelor prin ridicarea acestora in numerar de la ghiseele Bancii
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE, pe baza urmatoarelor documente:
- Actul de identitate, in termen de valabilitate, carte/buletin de
identitate pentru cetatanii romani si pasaport cu numar de identificare
pentru cetatenii straini;
2.1.

Pentru actionarii persoane fizice care si-au schimbat numele
(casatorie sau divort), actionarii sub 14 ani – prin tutore, actionarii
persoane cu dizabilitati – prin curator, actionarii persoane fizice
prin imputerniciti, documentele necesare (original si copie) in vederea
efectuarii platii sunt cele mentionate la pct.1.4., 1,5., 1.6., 1.7., 1.8., mai
putin solicitarea adresata S.C. Electroprecizia S.A.

2.2.

Pentru mostenitorii actionarilor:
- Actul de identitate al mostenitorului;
- Certificatul de mostenitor (original si copie).

 Actionarii care, din diverse motive, nu isi incaseaza dividendele cuvenite in
termenul prevazut, pot solicita din nou plata acestora prin oricare dintre
modalitatile de plata mentionate mai sus, dupa ce si-au clarificat situatia care
a condus la neincasarea dividendelor ( modificari de nume, domiciliu,
mosteniri, etc.).
 Dividendele cuvenite actionarilor decedati se vor plati mostenitorilor la
solicitarea acestora, prin modalitatile de plata mentionate mai sus, dupa
efectuarea in evidentele tinute de Depozitarul Central a transferului actiunilor
pe numele mostenitorilor si transmiterea la Electroprecizia S.A. de catre noul
actionar a confirmarii de transfer.
 Actionarii sunt rugati sa precizeze in solicitarile adresate societatii numarul de
telefon sau adresa de e-mail la care pot fi contactati in eventualitatea in care
sunt necesare unele clarificari.
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 Reamintim actionarilor faptul ca orice modificari de date in registrul
actionarilor (modificari de nume, domiciliu, mosteniri, etc.) se realizeaza
numai de catre Depozitarul Central S.A. – cu sediul in Bucuresti, sector 2, Bdul Carol I, nr.34-36, et.3, 8 si 9, telefon 021.408.58.00 – la solicitarea
actionarului/persoanei indreptatite.
 Prezenta procedura de distributie a dividendelor si formularul de cerere pentru
plata

prin

virament

sunt

disponibile

si

pe

site-ul

societatii

www.electroprecizia.ro
 Solicitarile de plata dividende si solicitarile de informatii privind plata
dividendelor se vor transmite prin una din modalitatile:
- postal la adresa: S.C. Electroprecizia S.A., str. Parcului nr.18, mun.
Sacele, jud. Brasov, cod 505600;
- fax: 0268.273485 sau e-mail: relatii.investitori@electroprecizia.ro.

PRESEDINTE C.A. – DIRECTOR GENERAL
ING. DUMITRU MATEI
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