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COMUNICAT
privind plata dividendelor aferente exerciţiului financiar 2012
S.C. Foraj Sonde S.A. Craiova, aduce la cunoştinţa acţionarilor săi că plata dividendelor aferente exerciţiului
financiar 2012 se realizeaza către acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor, ţinut de Depozitarul Central S.A., la
data de 21 mai 2013, data de înregistrare stabilită de adunarea generală a acţionarilor.
Valoarea dividendului net pe acţiune este de 0,007139 lei, impozitul aferent fiind retinut la sursă în cotele legale
prevăzute.
Modalitati de plată a dividendelor:
1. Plata în numerar – se efectuează la sediul S.C. Foraj Sonde S.A. din Craiova, str. Frații Buzești nr. 4 A. Plata
dividendelor se face pe baza actului de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate sau paşaport). Plata
prin împuterniciţi se efectuează 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.
2. Plata prin virament – se efectuează la cerere în conformitate cu opţiunea pentru acest mijloc de plată din
partea acţionarilor. Dividendele se vor vira într-un cont bancar în lei, deschis la o bancă din România.
Documente necesare pentru efectuarea plăţii dividendelor prin virament:
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 S.C. Foraj Sonde S.A.
Craiova, care trebuie să cuprindă următoarele informaţii referitoare la acţionar: datele de identificare (nume,
prenume, CNP/ denumire, CUI); nume, prenume/ denumire 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.
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 Comerţului, în original, din care să rezulte calitatea de reprezentant legal al societăţii şi
o copie după actul de identitate a 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 a certificatului de moştenitor al
acţiunilor.
Relații acționari:
Tel.: 0251-415.866
Fax: 0251-406.482
E-mail: office@craiovadrilling.ro
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Bascov

Râmnicu Vâlcea

Zădăreni

Com. Bascov nr. 4 - Arges
Tel.: 0248.270.974
Fax: 0248.270.627
office.bascov@craiovadrilling.ro

Str. Radu de la Afumaţi nr. 28
Tel.: 0250.744.420
Fax: 0250.741.488
office.valcea@craiovadrilling.ro

Com. Zadareni - Arad
Tel.: 0257.413.050
Fax: 0257.413.100
office.zadareni@craiovadrilling.ro __________________________

