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COMUNICAT
privind plata dividendelor aferente anului 2014
de către Foraj Sonde SA Craiova
Urmare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”) din data de 29 aprilie 2015, Foraj
Sonde SA Craiova anunță plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2014, prin intermediul
Depozitarului Central S.A. („Depozitarul Central”) si BRD - Groupe Société Générale („BRD”) – agentul
de plată selectat – începând cu data de 26 iunie 2015, către acționarii înscriși în Registrul Acționarilor
ținut de către Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare 18 mai 2015 („Data de înregistrare”).
Dividendul brut este de 0,0141 lei pentru o acțiune, iar impozitul pe dividende aferent va fi reținut la sursă în
cotele prevăzute de lege.
Modalități de plată a dividendelor
1. Prin Participanți (Bănci Custode sau Brokeri). Persoane fizice și juridice /alte entități care au cont
deschis la Participant (intermediar participant la sistemul de compensare-decontare și registru al
Depozitarului Central):
Pentru acționarii persoane fizice, juridice sau alte entități, care la Data de înregistrare dețin acțiuni evidențiate
în Secțiunea II a Registrului Acționarilor Foraj Sonde SA Craiova în contul deschis la Participant, dividendele
vor fi plătite automat prin virament bancar prin intermediul Depozitarului Central în conturile Participanților la
Data plății.
2. Numai pentru plăți prin virament bancar conform solicitărilor acționarilor adresate direct
Depozitarului Central
Începând cu plata dividendelor aferente anului 2014 Depozitarul Central oferă posibilitatea tuturor acționarilor
nereprezentați de Participanți, să încaseze orice sumă de bani cuvenită prin virament bancar într-un cont
bancar indiferent de emitentul care distribuie sumele de bani, contul fiind valabil și pentru distribuțiile viitoare
până la o notificare contrară din partea actionarului, adresata Depozitarului Central. Pentru a beneficia de
această modalitate de plată acționarii sunt invitați să se adreseze direct Depozitarului Central la numărul de
telefon 021.408.58.56 sau 021.408.59.23 și/ sau adresa de e-mail: dividende@depozitarulcentral.ro
Formularele de cereri de plata adresate Depozitarului Central sunt disponibile pe site-ul
www.depozitarulcentral.ro sau pe site-ul www.craiovadrilling.ro sectiunea Actionari/ Dividende 2014.
3. Prin intermediul agentului de plată – BRD Groupe Societe Generale, incepand cu data de 26.06.2015:
i.
În numerar: numai pentru persoane fizice care nu au cont deschis la Participant: la ghiseele
BRD, la orice unitate BRD. Pentru actionarii persoane fizice care nu se incadreaza la punctul 1 si 2,
plata dividendelor se va face in numerar la ghiseele BRD, la orice unitate BRD. Lista unitatilor BRD
este disponibila pe site-ul www.brd.ro/banca/retea-unitati/. Platile in numerar se vor realiza in limita
sumelor stabilite in legislatia aplicabila.
ii.
Prin virament bancar: persoane fizice si juridice/alte entitati care nu au cont deschis la
Participant. Actionarii persoane fizice si juridice/alte entitati care doresc plata dividendelor prin
transfer bancar pot solicita BRD plata prin virament bancar prezentand la ghiseele bancii
documentele suport mentionate in Anexa nr.1.
Toate documentele suport prezentate la ghiseele bancare in copie simpla vor fi certificate pentru conformitate
cu originalul, semnate si stampilate de actionar/ imputernicitul acestuia.
PUNCTE DE LUCRU: ────────────────────────────────────────────────────────────────
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În situația în care documentele suport sunt emise într-o altă limbă decât limba română și/sau emise de
autorități străine, acestea trebuie depuse apostilate/ supralegalizate, dacă este cazul, precum și în
traducere legalizată în limba română.
Titularul contului bancar în care se solicită transferul dividendelor nete poate fi doar acționarul, sau,
după caz, împuternicitul acestuia.
Comisioanele percepute de BRD, în calitate de Agent de plată și Depozitarul Central pentru plata
dividendelor nete în RON sunt suportate de Foraj Sonde SA Craiova.
Plata dividendelor nete cuvenite acționarilor Foraj Sonde SA Craiova pentru exercițiul financiar 2014 este
supusă prevederilor generale în materia prescripției, fiind prescrisă începând cu data de 27 iunie 2018,
respectiv în termen de 3 (trei) ani de la data de 26 iunie 2015.
BRD si Depozitarul Central, după caz, își rezervă dreptul de a solicita acționarului/ imputernicitului acestuia
documente suplimentare în urma analizării cererilor de plată a dividendelor Foraj Sonde SA Craiova. Informații
suplimentare privind procedura de plata a dividendelor pot fi solicitate:
 la Agentul de plata BRD la adresa de email titluri@brd.ro sau la urmatoarele numere de telefon:
021.200.8372, 021.200.8387 sau 021.200.8385.
 la Depozitarul Central la adresa de email dividende@depozitarulcentral.ro sau la urmatoarele numere
de telefon: 021 408 5856, 021 408 5923.
 pentru alte tipuri de intrebări referitoare la dividende sau acțiuni Foraj Sonde SA Craiova, vă rugăm să
accesați site-ul companiei www.craiovadrilling.ro sau să contactați departamentul Relația cu Acționarii
al Foraj Sonde SA Craiova la numerele de telefon 0251.415.866, 0723.633.734, fax: 0251.406.482
sau e-mail: dividende@craiovadrilling.ro

Lista documente necesare încasării/ virării sumelor cuvenite acționarilor
I.

Persoane Fizice - Plăți procesate în numerar/ virament la ghișeele Agentului de plată

În calitate de acționar persoană fizică rezidentă:
- act de identitate având înscris codul numeric personal (C.N.P.); identificarea acționarului de către Agentul
de plată se va face pe baza informației regăsite în câmpul rezervat CNP.
În calitate de acționar persoană fizică nerezidentă:
- document cu care se identifică acționarul având înscrise date ce trebuie să corespundă cu cele cu care
este înregistrat acționarul în evidențele Depozitarului Central
În calitate de acționar persoană fizică având vârsta sub 14 ani:
- actul de identitate al tutorelui /părintelui având înscris codul numeric personal (C.N.P.) + 1 fotocopie
certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține de către Agentul de plată).
- certificatul de naştere al acționarilor care trebuie să aibă înscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificată pentru
conformitate cu originalul (fotocopia se reține de către Agentul de plată)
- actul juridic ce instituie tutela în cazul tutorelui care nu este unul dintre părinti + 1 fotocopie certificată
pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține de către Agentul de plată).
În calitate de curator al acționarilor persoane fizice:
- actul de identitate al curatorului având înscris codul numeric personal (C.N.P.) + 1 fotocopie certificată
pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține de către Agentul de plată)
- actul de identitate al acționarului având înscris codul numeric personal (C.N.P.) + 1 fotocopie certificată
pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține de către Agentul de plată).
- actul juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se
reține de către Agentul de plată).
În calitate de împuternicit al acționarilor persoane fizice:
- procura specială autentificată la notariat care cuprinde împuternicirea de ridicare a Sumelor de distribuit
eliberată cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei în care se efectuează plata, cu excepția cazului în care
împuternicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani și este valabilă la data la care se
efectuează plata + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține de către
Agentul de plată) şi actul de identitate al împuternicitului + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu
originalul (fotocopia se reține).
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-

actul de identitate al împuternicitului având înscris codul numeric personal (C.N.P.) + 1 fotocopie
certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține de către Agentul de plată).

Nota 1: în cazul coproprietarilor, plățile se vor procesa sub condiția prezentării la ghișeu a tuturor coproprietarilor,
personal sau prin reprezentant legal și/sau conventional.
Nota 2: Documentele prezentate într-o limbă străina vor fi insoțite de traducerea legalizată în limba româna iar
dacă sunt emise de o autoritate străina acestea trebuie să fie apostilate sau supralegalizate, după caz.
Nota 3: Agentul de plată va putea realiza plăți în numerar în limita sumelor stabilite în legislația aplicabilă (ex:
conform Legii nr. 70/2015, în vigoare începând cu data de 8.05.2015, sumele eliberate către beneficiari,
persoanele fizice sunt supuse plafonului zilnic de 10.000 lei/zi).
Nota 4: În cazul plăților prin virament bancar în alte banci decât BRD la documentele de mai sus se
anexează și extras de cont certificat de banca unde se solicită transferul dividendelor sau document doveditor
emis de bancă din care să reiasă titularul contului bancar mai sus menționat. Titularul contului poate fi doar
acționarul sau, după caz, împuternicitul acestuia.
Situații excepționale:
Nu se vor efectua plăți de dividende nete la ghișeu în următoarele cazuri:
-

către acționarii al caror CNP din actele prezentate la ghiseu nu concordă cu cel înscris în evidențele
Agentului de plată și primite de la Depozitarul Central. Aceștia vor fi îndrumați către Depozitarul Central.

-

către moștenitorii acționarilor, în baza certificatelor de moștenitor. Aceștia vor fi îndrumați către
Depozitarul Central.

II. Persoane Juridice - Plăți procesate în virament la ghișeele Agentului de plată:
-

Certificatul de înmatriculare/ înregistrare al persoanei juridice/ entității îRegistrul Comertului/ alt document
echivalent care să ateste înregistrarea persoanei juridice/ entității la autoritatea competentă + 1 fotocopie
care se va reține de către Agentul de Plată
Act de identitate al reprezentantului legal sau, după caz, al mandatarului
Certificatul constatator de la Registrul Comertului/ document echivalent emis de autoritatea competentă
nu mai vechi de 3 luni care să menționeze reprezentantul legal al societății + 1 fotocopie care se va reține
de către Agentul de Plată.
Procura notarială în original sau în copie legalizată (procura se va reține de către Agentul de Plată), dacă
este cazul.

În cazul plăților prin virament bancar în alte bănci decât BRD la documentele de mai sus se anexează
și extras de cont certificat de banca unde se solicită transferul dividendelor sau document doveditor emis de
bancă din care să reiasă titularul contului bancar mai sus menționat. Titularul contului poate fi doar
acționarul sau, dupa caz, împuternicitul acestuia.
Nota: nu se procesează plăți pe baza certificatelor de moștenitor. Plățile se fac conform pct. 4 „Acționari
decedați”.
3. Acțiuni deținute în coproprietate
În cazul acțiunilor deținute în coproprietate, plata dividendelor se va realiza conform următoarelor
particularități:
3.1. În cazul plăților prin virament bancar dividendele cuvenite coproprietarilor se vor vira în contul indicat de
către toți coproprietarii in baza solicitarii comune adresate BRD.
3.2. În cazul plăților în numerar, plățile se vor face în numerar cu condiția ca toți coproprietarii să se prezinte la
BRD, personal sau prin reprezentant legal și/sau convențional și să prezinte documentele prevăzute mai sus
pentru plățile în numerar.
3.3. În cazul plăților către cei care au cont deschis la Participant, dividendele cuvenite coproprietarilor vor fi
virate Participantului ai cărui clienți sunt.
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3.4. În situația în care coproprietarii solicită atât înregistrarea de către Depozitarul Central a transferului direct
de proprietate asupra instrumentelor financiare ca efect al ieșirii din indiviziune, în conformitate cu Regimul
juridic aplicabil, cât și plata directă către fiecare dintre coproprietari conform numărului de instrumente
dobândite în proprietate exclusivă, Depozitarul Central va bloca plata dividendelor, plata urmând a se realiza
fiecărui fost coproprietar conform prezentei proceduri.
4. Acționari decedați
4.1. În cazul în care în Registrul Actionarilor la Data de înregistrare sunt incluse persoane decedate,
dividendele urmează a se plăti doar după solicitarea de catre moștenitor(i) și înregistrarea de către Depozitarul
Central a transferului direct de proprietate asupra instrumentelor financiare ca efect al succesiunii, în
conformitate cu Regimul juridic aplicabil.

Director General,
Victor Constantin

Director Economic
Cristina Buruiană
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