PROCEDURA PRIVIND PLATA DIVIDENDELOR

Societatea PRODVINALCO SA, cu sediul social in Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, avand numar de
inregistrare la Registrul Comertului Cluj J12/68/1991, cod de identificare fiscala RO 199222, simbol VAC,
informeaza actionarii asupra procedurii privind plata dividendelor aprobate pentru distribuire in cadrul
sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 11.11.2019.
Potrivit Hotararii AGOA nr. 1/11.11.2019, dividendele cuvenite actionarilor inregistrati in registrul actionarilor
la data de 26 noiembrie 2019 – data de inregistrare, se vor plati prin intermediul Depozitarului Central, agent
de plata Banca Transilvania, incepand cu data de 16 decembrie 2019 – data platii si pana la 16 decembrie 2022.
Valoarea bruta a dividendului pe actiune este de 0.0953 lei.
Comisionul datorat Depozitarului Central, precum si cel datorat Bancii Transilvania pentru plata dividendelor
se va suporta de catre Prodvinalco SA.
Impozitul pe dividende se va retine la sursa conform reglementarilor in vigoare la data platii.

I.
PLATI CATRE ACTIONARII
DEPOZITARULUI CENTRAL

REPREZENTATI

DE

PARTICIPANTII

LA

SISTEMUL

Actionarii care la data de inregistrare anterior mentionata detin actiuni in conturi deschise la Participantii la
sistemul Depozotarului Central, vor primi dividendele aferente detinerilor respective in contul Participantilor,
fara prezentarea unor documente suplimentare.
II.
PLATI PRIN VIRAMENT BANCAR IN CONTUL ACTIONARILOR NEREPREZENTATI DE
PARTICIPANTII LA SISTEMUL DEPOZITARULUI CENTRAL
Plata dividendelor se va realiza prin virament bancar in cazul actionarilor persoane fizice sau juridice care
transmit catre Prodvinalco SA sau catre Depozitarul Central o cerere in acest sens, conform procedurilor
stabilite de fiecare dintre aceste doua entitati.
Procedura aplicabila in cazul transmiterii cererilor pentru plata dividendelor catre Prodvinalco SA:







Actionarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau convenţional, vor prezenta
formularul de colectare cod IBAN, in care se vor preciza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele
Actionarului, insotit de:
copia actului de identitate valabil in care sa fie lizibil codul numeric personal – certificata de titular
„conform cu originalul”
extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta
contului pe numele Actionarului, cu precizarea codului IBAN, in original
copia documentelor care atesta calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau conventional,
daca este cazul – certificata de titular „conform cu originalul”;
acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibil pe site-ul Prodvinalco SA, in original.
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Actionarii persoane juridice, prin reprezentant legal sau convenţional, vor prezenta formularul de
colectare cod IBAN in care precizeaza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele actionarului,
insotit de:
copie a certificatului de inmatriculare – certificata de titular „conform cu originalul”
copie dupa documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii (certificat constatator
emis de registrul comertului/entitatea echivalenta – pentru entitatile de nationalitate straina) –
certificata de titular „conform cu originalul”
copia documentelor care atesta calitatea de reprezentant conventional a semnatarului cererii, daca este
cazul – certificata de titular „conform cu originalul”
extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta
contului pe numele titularului - persoana juridica, cu precizarea codului IBAN, in original.
acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibil pe site-ul Prodvinalco SA, in original.

Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana, iar daca
sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.
Modelul formularului de colectare cod IBAN se poate gasi pe site-ul Prodvinalco www.prodvinalco.ro.
Formularele de colectare cod IBAN se vor transmite / depune la adresa:
Prodvinalco SA – Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj
Procedura aplicabila in cazul transmiterii cererilor catre Depozitarul Central, precum si formularele care
trebuie utilizate se afla la dispozitia actionarilor pe site-ul Depozitarului Central www.depozitarulcentral.ro.
Dupa verificarea documentatiei transmise de actionari potrivit celor mentionate mai sus, in cazul in care
documentatia nu este completa se va solicita completarea acesteia.
In cazul in care se doreste plata prin virament bancar in data platii, formularele de colectare cod IBAN trebuie
receptionate de catre Prodvinalco SA sau Depozitarul Central cu cel putin 4 zile anterior datei platii – 16
decembrie 2019. In cazul formularelor de colectare cod IBAN receptionate ulterior acestui termen, se va verifica
daca actionarii respectivi au incasat dividendele in numerar. In cazul in care dividendele nu au fost incasate, sa
va bloca plata acestora in numerar si in termen de 3 zile de la momentul blocarii va instructa plata prin
virament bancar.

III.

PLATI IN NUMERAR

Pentru persoanele fizice care nu transmit solicitarile privind plata dividendelor prin virament bancar, plata
dividendelor se va face in numerar, prin ghiseele Bancii Transilvania de pe intreg teritoriul Romaniei.
In cazul actionarilor nereprezentati de Participant, persoane fizice rezidente care se prezinta personal la ghiseu,
plata dividendelor se face in baza actului de identitate avand inscris codul numeric personal (C.N.P.).
In cazul actionarilor nereprezentati de Participant, persoane fizice nerezidente care se vor prezenta personal la
ghiseu, plata dividendelor se face in baza pasaportului a carui serie şi numar trebuie sa corespunda cu cele din
Registrul Actionarilor.
In cazul actionarilor nereprezentati de Participant, persoane fizice avand varsta sub 14 ani, plata dividendelor
se face reprezentatului legal - tutorele/parintele minorului, in baza urmatoarelor documente: certificatul de
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naştere al actionarului in original + o copie certificata pentru conformitate cu originalul (copia se retine), actul
juridic ce instituie tutela in cazul tutorelui care nu este unul dintre parinti + o copie certificata pentru
conformitate cu originalul (copia se retine) şi actul de identitate al tutorelui/parintelui + o copie certificata
pentru conformitate cu originalul (copia se retine).
In cazul actionarilor nereprezentati de Participant, persoane fizice avand instituita curatela, plata dividendelor
se face prin curatorul respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente: actul de identitate al actionarilor +
o copie certificata pentru conformitate cu originalul (copia se retine), actul juridic ce instituie curatela + o copie
certificata pentru conformitate cu originalul (copia se retine) si actul de identitate al curatorului + o copie
certificata pentru conformitate cu originalul (copia se retine).
In cazul actionarilor nereprezentati de Participant, persoane fizice care nu se prezinta personal la ghiseu ci
mandateaza in acest sens o alta persoana, plata dividendelor se face imputernicitului respectivei persoane, in
baza urmatoarelor documente: procura speciala autentificata la notariat care cuprinde imputernicirea de
ridicare a dividendelor eliberata in cursul anului in care se efectueaza plata + o copie certificata pentru
conformitate cu originalul (copia se retine) şi actul de identitate al imputernicitului + o copie certificata pentru
conformitate cu originalul (copia se retine).
Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana iar daca
sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.

IV.

SITUATII EXCEPTIONALE

Nu se va efectua plata dividendelor in numerar sau prin virament bancar, in urmatoarele cazuri:
a) Catre actionarii nereprezentati de Participant al caror C.N.P. din actele prezentate la ghiseu nu concorda cu
cel inscris in Registrul Actionarilor, acestia urmand a fi indrumati catre Depozitarul Central.
b) Catre mostenitorii actionarilor nereprezentati de Participant decedati inscrisi in Registrul Actionarilor.
Acestia vor fi indrumati catre Depozitarul Central.
c) In orice alta situatie exceptionala, care nu se incadreaza in situatiile prevazute mai sus, caz in care actionarii
nereprezentati de Participant se vor adresa Depozitarului Central.
Pentru alte informatii privind plata dividendelor, actionarii se pot adresa emitentului sau Depozitarului
Central. Date de contact:
- Prodvinalco SA, e-mail actionari@prodvinalco.ro, tel. 0372641910.
- Depozitarul Central, e-mail dividende@depozitarulcentral.ro
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