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Nr. 2193/31.05.2017

COMUNICAT
privind plata dividendelor aferente anului 2016 de către Foraj Sonde SA Craiova
Urmare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”) Foraj Sonde SA Craiova din data de 27
aprilie 2017, Foraj Sonde SA Craiova anunță plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2016, prin
intermediul Depozitarului Central S.A. („Depozitarul Central”) si BRD - Groupe Société Générale
(„BRD”) – agentul de plată selectat – începând cu data de 2 iunie 2017, către acționarii înscriși în
Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare 17 mai 2017 („Data
de înregistrare”).
Dividendul brut este de 0,0062 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
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 fiind valabil și pentru distribuțiile viitoare până la notificare contrară. 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
3. Prin intermediul agentului de plată – BRD Groupe Societe Generale
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
formularul de cerere de plata dividende prin virament bancar insotit de documentele suport
mentionate in Anexa nr.1.
Formularele de cereri de plata sunt disponibile pe site-ul www.brd.ro, putand fi solicitate la orice agentie BRD
sau pe site-ul www.depozitarulcentral.ro. Toate documentele suport prezentate la ghiseele bancare in copie
simpla vor fi certificate pentru conformitate cu originalul, semnate si stampilate de actionar/ imputernicitul
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acestuia. Formularul de cerere de plata a dividendelor nete prin virament bancar impreuna cu documentele
suport pot fi transmise dupa cum urmeaza:
a. prezentate la ghiseele BRD incepand cu data de 2.06.2017 sau
b. trimise prin posta, prin scrisoare recomandata, la adresa: “Directia Titluri - BRD METAV- Corp A2, str.
Biharia nr. 67-77, sector 1, Bucuresti, Romania”. In aceasta situatie documentele suport solicitate in
Anexa nr. 1 in copie simpla vor fi transmise in copie legalizata.
In situatia in care documentele suport sunt emise intr-o alta limba decat limba romana si/sau emise de
autoritati straine, acestea trebuie depuse apostilate/supralegalizate, daca este cazul, precum si in
traducere legalizata in limba romana.
Titularul contului bancar in care se solicita transferul dividendelor nete poate fi doar actionarul.
Comisioanele percepute de BRD si Depozitarul Central pentru plata dividendelor nete in RON sunt
suportate de Foraj Sonde SA Craiova.
Plata dividendelor nete cuvenite actionarilor Foraj Sonde SA Craiova pentru exercitiul financiar 2016 este
supusa prevederilor generale in materia prescriptiei, fiind prescrisa dupa data de 1 iunie 2020, respectiv in
termen de 3 (trei) ani de la data de 2 iunie 2017.
BRD si Depozitarul Central, dupa caz, isi rezerva dreptul de a solicita actionarului/ imputernicitului acestuia
documente suplimentare in urma analizarii cererilor de plata a dividendelor Foraj Sonde SA Craiova. Informatii
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
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Anexa nr. 1 – Documente suport pentru plata dividendelor
1. PLĂȚI ÎN NUMERAR
1.1 În cazul persoanelor fizice rezidente care se prezintă personal la unitățile BRD, plata dividendelor se face
în baza actului de identitate având înscris codul numeric personal (C.N.P.).
1.2 În cazul persoanelor fizice nerezidente care se vor prezenta personal la unitatile BRD, plata dividendelor
se face în baza pașaportului. Persoanele fizice nerezidente care doresc invocarea și aplicarea prevederilor
mai favorabile ale Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și țara lor de rezidență vor
depune certificatul de rezidență fiscală, în termen de valabilitate (original sau copie legalizată, apostilat/
supralegalizat, dacă este cazul, insoțit de traducerea autorizată în limba română) și detalii de contact
(recomandabil pentru eventuale clarificări suplimentare). Plata dividendelor către persoanele fizice care doresc
aplicarea prevederilor mai favorabile ale Convenției de evitare a dublei impuneri se va efectua în termen de 10
zile lucrătoare de la primirea documentelor fiscale complete și corecte și a eventualelor clarificări solicitate.
1.3 În cazul persoanelor fizice având varsta sub 14 ani, plata dividendelor se face reprezentantului legal în
speță - tutorele/ parintele minorului, în baza următoarelor documente: certificatul de naștere al acționarului
care trebuie să aibă înscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se
reține), actul juridic ce instituie tutela în cazul tutorelui care nu este unul dintre părinți + 1 fotocopie certificată
pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține) și actul de identitate al tutorelui/ părintelui + 1 fotocopie
certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține).
1.4 În cazul persoanelor fizice având instituită curatela, plata dividendelor se face prin curatorul respectivei
persoane, în baza următoarelor documente: actul de identitate al acționarului care trebuie să aibă înscris
C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține), actul juridic ce instituie
curatela + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține) si actul de identitate al
curatorului + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține).
1.5 În cazul persoanelor fizice care nu se prezintă personal la ghișeu ci mandatează în acest sens o altă
persoană, plata dividendelor se face imputernicitului respectivei persoane, în baza următoarelor documente:
procura specială autentificată la notariat care cuprinde împuternicirea de ridicare a dividendelor 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) şi actul de identitate al imputernicitului + 1
fotocopie certificate pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține).
1.6 Documentele prezentate într-o limbă straină vor fi insoțite de traducerea legalizată în limba română iar
dacă sunt emise de o autoritate străină acestea trebuie să fie apostilate sau supralegalizate, după caz.
Nota: nu se procesează plăți pe baza certificatelor de moștenitor. Plățile se fac conform pct. 4 „Acționari
decedați”.
2. PLĂȚI PRIN VIRAMENT BANCAR
Acționarii persoane fizice și juridice/alte entități care doresc plata dividendelor prin transfer bancar pot solicita
începând cu data plății către BRD plata prin virament bancar pe baza formularului de „Cerere de plată
dividende prin virament bancar” insoțit de documentele suport:
2.1 Acționarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau convenţional, vor prezenta formularul
de mai sus, în care se vor preciza banca și contul (cod IBAN) deschis pe numele acționarului (modelul este
disponibil pe site-ul Depozitarului Central - www.depozitarulcentral.ro și pe site-ul www.brd.ro), însoțit de:
 copia actului de identitate valabil în care să fie lizibil codul numeric personal – certificată de titular
„conform cu originalul”;
 extras de cont sau un document eliberat de bancă (semnat și ștampilat) prin care se confirmă
existența contului pe numele acționarului, cu precizarea codului IBAN, în original;
 copia documentelor care atestă calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau convențional,
dacă este cazul – certificată de titular „conform cu originalul”;
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Persoanele fizice nerezidente care doresc invocarea și aplicarea prevederilor mai favorabile ale
Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și țara lor de rezidență vor depune
certificatul de rezidență fiscală, în termen de valabilitate (original sau copie legalizată, apostilat/
supralegalizat, dacă este cazul, însoțit de traducerea autorizată în limba română) și detalii de contact
(recomandabil pentru eventuale clarificări suplimentare).

2.2 Acționarii persoane juridice/ alte entități, prin reprezentant legal sau convenţional, vor prezenta formularul
de mai sus în care se precizează banca și contul (cod IBAN) deschis pe numele acționarului (modelul este
disponibil pe site-ul Depozitarului Central - www.depozitarulcentral.ro si pe site-ul www.brd.ro), insoțit de:
 copie a certificatului de înmatriculare – certificată de titular „conform cu originalul”;
 copie după documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al societății (certificat constatator
emis de registrul comerțului/ entitatea echivalentă – pentru entitățile de naționalitate străină) –
certificată de titular „conform cu originalul”; copia documentelor care atestă calitatea de reprezentant
convențional a semnatarului cererii, dacă este cazul – certificată de titular „conform cu originalul”;
 extras de cont sau un document eliberat de bancă (semnat si ștampilat) prin care se confirmă
existența contului pe numele titularului - persoană juridică, cu precizarea codului IBAN, în original;
 persoanele juridice/ alte entități nerezidente, care doresc invocarea și aplicarea prevederilor mai
favorabile ale Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și țara lor de rezidență,
vor depune certificatul de rezidență fiscală, în original sau copie legalizată, apostilat/ supralegalizat,
dacă este cazul, insoțit de traducerea autorizată în limba română și date de contact (necesare pentru
eventuale clarificări suplimentare);
 În cazul Fondurilor de pensii:
i.
copie act de identitate al reprezentantului legal al societatii de administrare a fondului, in
termen de valabilitateș carte/buletin de identitate cu CNP pentru cetățenii români sau pașaport
cu număr de identificare pentru cetățenii străini;
ii.
copie certificat constatator al societății de administrare a fondului/ alt document echivalent, nu
mai vechi de 3 luni de zile, care să menționeze reprezentantul legal al societății de
administrare a fondului copie certificat înregistrare/ alt document echivalent pentru societatea
de administrare a fondului copie decizie a autorității de reglementare care să ateste
autorizarea societății de administrare a fondului și a fondului de pensii;
iii.
în cazul fondurilor de pensii nerezidente: certificat de rezidenta fiscală, în original sau in copie
legalizată, apostilat/ supralegalizat, dacă este cazul, însoțit de traducerea autorizată în limba
română, o declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al societății de
administrare a fondului care să ateste că autorizarea societății de administrare a fondului și a
fondului de pensii este valabilă la data efectuării plății, dacă reprezintă fonduri de pensii astfel
cum sunt ele definite în legislația statului membru al Uniunii Europene sau în unul dintre
statele AELS, și dacă sunt disponibile, informații cu privire la site-ul oficial al autorității de
reglementare din țara de origine unde poate fi verificat statutul de fond de pensii.
2.3 Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată in limba română iar
dacă sunt emise de o autoritate străină acestea trebuie să fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.
Formularul „Cerere de plată dividende prin virament bancar” împreună cu documentele suport pot fi:
a. prezentate la ghișeele BRD începând cu data 2.06.2017 sau
b. trimise prin poștă, prin scrisoare recomandată, la adresa: “Direcția Titluri - BRD METAV- Corp A2, str.
Biharia nr. 67-77, sector 1, București, România”. În această situație documentele suport solicitate în
Anexa nr. 1 în copie simplă vor fi transmise în copie legalizată.
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:
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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. In cazul platilor in numerar, platile se vor face in numerar cu conditia ca toti coproprietarii sa se prezinte la
BRD, personal sau prin reprezentant legal si/sau conventional si sa prezinte documentele prevazute mai sus
pentru platile in numerar.
3.3. In cazul platilor catre cei care au cont deschis la Participant, dividendele cuvenite coproprietarilor vor fi
virate Participantului ai carui clienti sunt.
3.4. In situatia in care coproprietarii solicita atat inregistrarea de catre Depozitarul Central a transferului direct
de proprietate asupra instrumentelor financiare ca efect al iesirii din indiviziune, in conformitate cu Regimul
juridic aplicabil, cat si plata directa catre fiecare dintre coproprietari conform numarului de instrumente
dobandite in proprietate exclusiva, Depozitarul Central va bloca plata dividendelor, plata urmand a se realiza
fiecarui fost coproprietar conform prezentei proceduri.
4. Actionari decedați
4.1. In cazul in care in Registrul Actionarilor la Data de inregistrare sunt incluse persoane decedate,
dividendele urmeaza a se plati doar dupa solicitarea de catre mostenitor(i) si inregistrarea de catre Depozitarul
Central a transferului direct de proprietate asupra instrumentelor financiare ca efect al succesiunii, in
conformitate cu Regimul juridic aplicabil.

Director General,
Victor Constantin
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