
Comunicat privind plata dividendelor 
S.I.F. Oltenia S.A.

În conformitate cu Hotãrârile adoptate de Adunarea Generalã  Ordinarã a
Acþionarilor SIF Oltenia SA, desfaºuratã în data de 24.04.2019, aducem la
cunoºtinþa acþionarilor urmãtoarele informaþii privind plata dividendelor aferente 
exerciþiului financiar 2018 :

· dividendul brut/acþiune este de 0,15 lei pentru o acþiune deþinutã la
data de înregistrare, societatea va calcula ºi reþine la sursã  impozitul
pe dividende  în cotele prevazute de legislaþia în vigoare la data plãþii;

· acþionarii îndreptãþiþi sã primeascã dividende distribuite din profitul net
realizat în exerciþiul financiar 2018 sunt cei înregistraþi în registrul
consolidat al acþionarilor la data de 28.05.2019. - Data de
înregistrare, aprobatã de adunarea generalã a acþionarilor  ( Ex date
27.05.2019);

· dividendele distribuite din profitul net realizat în exerciþiul financiar
2018 urmeazã a se plãti acþionarilor începând cu data de 18.06.2019 
–  Data plãþii;

· dividendele neîncasate  pentru exerciþiile financiare 2015 (pânã la
finele zilei de 02.10.2019), 2016 ºi 2017 vor fi plãtite în continuare,
odatã cu dividendul anului 2018;

· costurile aferente  plãþii dividendelor, indiferent de modalitatea de
platã,  vor fi suportate de cãtre acþionari din valoarea netã a
dividendului;

· în cazul acþionarilor decedaþi, dividendele urmeazã a se plãti la
solicitarea unuia dintre succesori, numai dupã efectuarea de cãtre
Depozitarul Central Bucureºti a transferului acþiunilor pe numele
moºtenitorilor, conform procedurii de la punctul D.

Plata dividendelor distribuite de cãtre S.I.F. Oltenia SA, se va realiza prin
intermediul Depozitarului Central, precum ºi al participanþilor la sistemul
acestora în conformitate cu Legea 24/2017, art.86, alin.5 si Regulamentul ASF
nr.5/2018, art.177 ºi Bãncii Comerciale Române – agentul de platã.

Modalitãþi de platã dividende  :

A. Plãþi pentru acþionarii persoane fizice care nu au conturi de valori
mobiliare deschise la participanþi (Secþiunea I – Depozitar Central) :

 A.1. Plãþi în numerar la ghiºeele Bãncii Comerciale Române 

Pentru acþionarii persoane fizice, plata dividendelor se face în numerar, prin
punere la dispoziþie a sumelor cuvenite la ghiºeele BCR începând cu data de
18.06.2019.
Acþionarii persoane fizice se vor putea prezenta la orice unitate BCR , orarul de
platã al dividendelor încadrându-se în orarul de lucru al unitãþilor bancare
respective. 
Pentru acþionarii persoane fizice dividendele se vor elibera astfel :

· pentru acþionarii persoane fizice rezidente, în baza actului de identitate 
pe care este înscris CNP, valabil la data plãþii. Acþionarul al cãrui CNP
înscris în actele prezentate la ghiºeu nu concordã cu cel înscris în
evidenþele Depozitarului Central, se va adresa acestuia din urmã;

· pentru acþionarii persoane fizice nerezidente, care se vor prezenta
personal la ghiºeu, plata dividendelor se face în baza paºaportului a
cãrui serie ºi numãr trebuie sã coincidã cu cele din evidenþele
Depozitarului Central;

· pentru acþionarii persoane fizice reprezentaþi prin tutori sau curatori,
plata dividendelor se face în baza urmãtoarelor documente: actul de
identitate al acþionarului, documentul care atestã calitatea de
tutor/curator ºi actul de identitate al tutorelui/curatorului; documentele
menþionate se prezintã în original, o fotocopie  a acestora, conformã
cu originalul, se reþine la bancã;

· pentru acþionarii persoane fizice care împuternicesc o altã persoanã,
plata dividendelor se face împuternicitului respectivei persoane, în
baza urmãtoarelor documente: act identitate împuternicit, procurã
specialã autentificatã la notariat care cuprinde împuternicirea de
ridicare a dividendelor eliberatã cu maxim 3 ani anteriori datei în care
se efectueazã plata; documentele menþionate se prezintã în original, o
fotocopie  a acestora, conformã cu originalul, se reþine la bancã.

Documentele prezentate într-o limbã strãinã vor fi însoþite de traducerea
legalizata în limba românã, iar dacã sunt emise de cãtre o autoritate strainã
acestea trebuie sã fie apostilate sau supralegalizate, dupã caz.

A.2.Plãþi prin virament bancar în conturi deschise în lei la o bancã din
România
Se efectueazã de cãtre Depozitarul Central Bucureºti, pe baza Formularului de
colectare cod IBAN ºi procedurii postate pe site-ul  www.depozitarulcentral.ro.

B. Plãþi pentru acþionarii care au conturi de valori mobiliare deschise la
participanþi – bãnci custode sau SSIF (Secþiunea II Depozitar Central):
virament în conturile participanþilor 

Pentru acþionarii persoane fizice si juridice care la data de înregistrare deþin
acþiuni emise de SIF Oltenia SA evidenþiate în Secþiunea II a Registrului
acþionarilor, dividendele vor fi plãtite automat în Data plãþii (18.06.2019) prin
virament bancar, prin intermediul Depozitarului Central, în conturile
Participanþilor respectivi, fãrã prezentarea unor documente suplimentare.

Precizãri referitoare la aplicarea altor cote de impozitare

1. Pentru acþionarii nerezidenþi pentru care se doreºte aplicarea prevederilor
mai favorabile ale Convenþiei de evitare a dublei impuneri încheiatã între
România ºi þara de rezidenþã,  vor transmite la sediul SIF Oltenia SA,  pânã la
data de 03.06.2019 urmãtoarele :

·  solicitare în original de aplicare a prevederilor Convenþiilor de evitare a
dublei impuneri însoþitã de

·  certificatul de Rezidenþã Fiscalã emis de cãtre autoritatea competentã
din statul de rezidenþã pentru anul în care are loc plata dividendelor
(2019), în termen de valabilitate, în original sau copie legalizatã,
apostilat/supralegalizat, daca este cazul, însoþit de traducerea
autorizatã în limba românã în original ºi documentele suport conþinând 
datele de contact (necesare pentru eventualele clarificãri).

În conformitate cu prevederile Codului Fiscal, certificatul de rezidenþã fiscalã
trebuie sã cuprindã în principal elemente de identificare a nerezidentului,
precum ºi a autoritãþii care a emis certificatul de rezidenþã fiscalã, ca de
exemplu: numele, denumirea, adresa, codul de identificare fiscalã, menþiunea
cã este rezident fiscal în statul emitent, precum ºi data emiterii certificatului.
În cazul nerezidenþilor care au deschise conturi de custodie la agenþii custode,
potrivit  Normelor Metodologice de aplicare a art.230(2) din Codul Fiscal vor
depune la SIF Oltenia SA copia legalizatã a  certificatului de rezidenþã fiscalã
însoþitã de o traducere autorizatã în limba românã. Pe copia legalizatã, agentul
custode, primitor al originalului certificatului de rezidenþã fiscalã va semna cu
menþiunea ca deþine originalul acestuia. Copiile legalizate (în original) ale
certificatelor de rezidenþã fiscalã vor respecta cerinþele din Codul Fiscal.

În cazul fondurilor de pensii nerezidente se va transmite pe lângã
certificatul de rezidenþã fiscalã menþionat mai sus ºi un document emis 
de autoritatea de reglementare competentã din statul membru de
origine, din care sã rezulte faptul cã respectivele fonduri sunt
constituite ºi autorizate ca fonduri de pensii, în original sau copie
legalizatã, însoþite de o traducere autorizatã în limba românã.

Plata dividendelor în Data plãþii (18.06.2019) cu aplicarea cotei celei mai
favorabile, este condiþionatã de transmiterea tuturor documentelor complete ºi
corecte ºi a eventualelor clarificãri solicitate pâna la data de 03.06.2019. 
În cazul în care se opteazã pentru Plata amânatã a dividendelor (opþiune
exprimatã pânã cel târziu 03.06.2019), documentele menþionate anterior vor fi
transmise pâna cel târziu la data de 02.12.2019.
Plata dividendelor cuvenite acþionarilor nerezidenþi care au optat pentru plata
amânatã ºi au transmis la sediul SIF Oltenia SA prin intermediul Participanþilor
documentaþia completã ºi corectã, va fi instructatã de Depozitarul Central SA
potrivit procedurii proprii.

S.I.F. Oltenia va reþine impozitul pe dividende în cota  prevazutã dacã :

· nu s-a fãcut opþiunea pentru plata amânata sau nu s-a transmis
certificatul de rezidenþã fiscalã (inclusiv documentele specificate) ºi
eventualele clarificãri solicitate pânã la data de 03.06.2019, situaþie în
care plata dividendelor se va efectua la Data plãþii (18.06.2019); sau

· deºi s-a optat pentru Plata amânatã,  nu s-a transmis pânã la data de
02.12.2019,  certificatul de rezidenþã fiscalã (inclusiv documentele
specificate) ºi eventualele clarificãri, situaþie în care plata dividendelor
se va efectua la Data plãþii amânate (05.12.2019).

2.Pentru fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate
privat (rezidente), pentru a beneficia de scutirea de impozit pe dividende
prevãzutã de Codul fiscal, se va transmite la sediul SIF Oltenia SA pânã la data
de 03.06.2019, solicitare de platã dividende la valoare brutã, semnatã de
reprezentantul legal, însoþitã de copii ale deciziilor autoritãþii de reglementare

care sã ateste autorizarea societãþii de administrare a fondului ºi a fondului
de pensii, certificate pentru conformitate.

3.Pentru fondurile de investiþii fãrã personalitate juridicã constituite prin
contract de societate civilã pentru a beneficia de scutirea de impozit pe
dividende, prevãzute de art.43 alin (1) si (2) din Legea 227/2015, Participanþii/ 
Custozii/Societãþile de administrare a investiþiilor/Fondurile de investiþii vor
transmite la sediul SIF Oltenia SA pânã la data de 03.06.2019, solicitare de
platã dividende la valoare brutã, semnatã de reprezentantul legal însoþitã de
urmãtoarele documente:

· declaraþie pe proprie rãspundere în original întocmitã de cãtre
reprezentantul legal al societãþii de administrare din care sã rezulte
explicit tipul fondului închis/deschis ºi faptul cã fondul de investiþii 
nu este persoanã juridicã în anul obþinerii venitului (2019)

· copia certificatului constatator al societãþii de administrare a fondului/alt
document echivalent, nu mai vechi de 3 luni de zile, care sã
menþioneze reprezentantul legal al societãþii de administrare a fondului;

· copia certificatului de înregistrare/alt document echivalent pentru
societatea de administrare a fondului ;

· copii ale deciziilor autoritãþii de reglementare care sã ateste autorizarea 
societãþii de administrare a fondului ºi a fondului de investiþii.

Toate documentele  vor fi certificate pentru conformitate de cãtre
reprezentantul legal ºi se vor înainta prin poºtã la sediul SIF Oltenia SA,
str.Tufãnele nr.1, Craiova, Dolj.

În situaþia în care nu vor fi transmise documentele menþionate mai sus, SIF
Oltenia SA va reþine impozitul pe dividende din dividendul brut în cota
standard în vigoare prevazutã de Codul Fiscal.

C.Dividende cuvenite acþionarilor cu acþiuni deþinute în coproprietate

În cazul acþiunilor deþinute în coproprietate la Data de înregistrare, plata
dividendelor se va efectua dupã cum urmeazã:

· în cazul plãþilor în numerar, plãþile se vor face cu condiþia ca toþi
coproprietarii sã se prezinte la Agentul de platã, personal sau prin
reprezentant legal ºi/sau convenþional ºi sã prezinte documentele
prevãzute pentru plãþile în numerar;

· în cazul plãþilor cãtre cei care au deschis un cont la Participant,
dividendele cuvenite coproprietarilor vor fi virate Participantului ai
cãrui clienþi sunt;

· în cazul plãþilor prin virament bancar, dividendele cuvenite
coproprietarilor vor fi virate  în contul indicat de cãtre toþi coproprietarii 
în baza solicitãrii comune adresatã Depozitarului Central;

· în situatia în care coproprietarii solicitã atât înregistrarea de cãtre
Depozitarul Central SA a transferului direct de proprietate asupra
instrumentelor financiare ca efect al ieºirii din indiviziune, cât ºi plata 
directã cãtre fiecare dintre coproprietari conform numãrului de
instrumente dobândite în proprietate exclusivã, Depozitarul Central
SA va bloca plata dividendelor ºi societatea va calcula sumele de
bani corespunzãtoare fiecãrui fost coproprietar, plata urmând sã se
efectueze conform acestei proceduri.

D.Dividende cuvenite acþionarilor decedaþi

Dividendele cuvenite acþionarilor decedaþi se vor plãti prin intermediul Bãncii
Comerciale Române, doar dupã înregistrarea de cãtre Depozitarul Central
SA a transferului direct de proprietate ca efect al succesiunii, în baza
solicitãrii moºtenitorilor.

E. Dividende a cãror platã nu se poate efectua prin Depozitarul Central

Dividendele cuvenite acþionarilor a cãror valoare nu acoperã cheltuielile de
distribuire generate de plata prin Depozitarul Central SA (cazul deþinãtorilor a
cel mult 24 acþiuni SIF Oltenia SA), se vor distribui la solicitarea acþionarului
de la sediul SIF Oltenia SA prin casierie, fãrã comision, începând cu data de
18.06.2019.

Documentele prezentate într-o limbã strãinã vor fi însotite de traducerea 
legalizatã în limba romana, iar dacã sunt emise de cãtre o autoritate
strãinã acestea trebuie sã fie apostilate sau supralegalizate, dupã caz.

Vã informãm cã începând cu data de 25.05.2018, SIF Oltenia aplicã
prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind prelucrarea datelor cu
caracter personal. Politica SIF Oltenia privind protecþia persoanelor fizice în
ceea ce priveºte prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) este postatã
pe site-ul societãþii. Modificãrile de date personale în registrul acþionarilor SIF
Oltenia se realizeazã numai de cãtre Depozitarul Central SA, la solicitarea
acþionarului/persoanei îndreptãþite. 
Relaþii suplimentare privind procedura de plata dividendelor se pot obþine de la :

· Depozitarul Central SA : tel. 021 408 5856, 021 408 5923

 e-mail: dividende@depozitarul central.ro

· SIF Oltenia SA, tel. 0251 419 397, 0251 419 398, 0251 419 347

e-mail:mihaela.talea@sifolt.ro

Preºedinte / Director General,
conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu

Ofiþer de conformitate,

ec. Viorica Bãlan

http://www.depozitarulcentral.ro/

