
COMUNICAT 

 

 

 

Societatea IAR SA îşi informează acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de 

26.06.2020 (data de înregistrare) că, începând cu data de 03.07.2020 (data plăţii), va distribui 

dividendele aferente anului 2019, precum şi dividendele neîncasate pentru anii 2016, 2017 şi 2018 

(acolo unde este cazul). 

Conform prevederilor Hotărârii AGA nr. 4 din 29.04.2020: 

- valoarea dividendului brut pe acţiune aferent anului 2019 este de 1 leu, 

- ex-date: 25.06.2020, 

- impozitul pe dividende va fi reţinut la sursă în cotele prevăzute de actele normative în vigoare, iar 

cheltuielile pentru distribuirea dividendelor vor fi suportate de către acţionari din suma totală de plată. 

Distribuirea dividendelor se va face într-una din următoarele variante:  

- prin virament,  

- prin virament în conturile participanţilor, 

- în numerar. 
 

Astfel: 

I. Plăţile prin virament bancar (în conturi deschise la o bancă din România) se vor face acţionarilor 

care transmit către Depozitarul Central SA documentele necesare, după cum urmează: 

 1. Acţionarii persoane fizice şi juridice care nu sunt în relaţii cu Participanţi 

Aceştia vor transmite în original Depozitarului Central SA o solicitare scrisă “Cerere de plată” 

pentru plata dividendelor prin virament în cont (datată şi semnată de către acţionar). În această 

cerere se precizează banca şi contul (cod IBAN) deschis pe numele acţionarului. 

Formularul de solicitare este disponibil pe site-ul Depozitarului Central SA – www.depozitarul central.ro. 

1.1. Detinatorii de instrumente financiare persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau 

convenţional, vor prezenta Depozitarului Central cererea sau formularul de colectare cod IBAN,  in 

care se vor preciza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele Detinatorului de instrumente 

financiare (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central - www.depozitarulcentral.ro), 

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 Detinatorului de instrumente financiare, 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”; 

1.2. Detinatorii de instrumente financiare persoane juridice, prin reprezentant legal sau convenţional, 

vor prezenta Depozitarului Central cererea sau formularul de colectare cod IBAN in care se 

precizeaza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele Detinatorului de instrumente financiare 

(modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central www.depozitarulcentral.ro), 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; 
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Documentele de la punctele 1.1. şi 1.2. 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. 

2. Acţionarii persoane fizice sau juridice ale căror sume de bani vor fi plătite în conturile 

Participanţilor: 

Acţionarii care la data de înregistrare stabilită de Adunarea Generală a Acţionarilor deţin acţiuni 

emise de IAR SA în conturi deschise la Participanţii la Sistemul Depozitarul Central, vor primi dividende 

aferente deţinerilor respective pentru anul 2019 în contul Participanţilor respectivi fără prezentarea 

unor documente suplimentare, cu excepţia celor pentru care Participantul a transmis Depozitarului 

Central anterior datei plăţii (03.07.2020) o notificare privind încetarea relaţiilor contractuale cu 

respectivii acţionari şi a celor cărora le sunt incidente prevederile referitoare la popriri. 

Acţionarii care au de ridicat dividende restante pentru perioada 2016-2018 vor putea ridica aceste 

sume doar în condiţiile prezentate la punctul 1 (numerar sau virament prin BCR) 

 

În ambele situaţii (1 şi 2 - restanţe 2016-2018), solicitările de virare a dividendelor se pot depune 

personal la registratura de la sediul Depozitarului Central SA sau se pot transmite prin poştă la 

adresa: Depozitarul Central SA, Bdul Carol I, nr. 34-36, sector 2, Bucureşti, Fax: 021-408.58.14 

Toate solicitările de mai sus vor conţine e-mailul si numărul de telefon la care pot fi contactaţi 

acţionarii sau intermediarii/reprezentanţii acestora, după caz, în eventualitatea unor clarificări. 

 

II. Plăţile în numerar  

Pentru acţionarii persoane fizice care nu solicită şi/sau nu transmit documentele necesare pentru 

plata prin transfer bancar, plata dividendelor se va putea face numerar la ghişeele agentului de plată 

BCR din toată ţara în perioada 03.07.2020-31.03.2021. Plata dividendelor se va face pe baza actului 

de identitate. 

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0268/475269 int. 1026, de luni până vineri, între orele  

7:30 şi 15:00. 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL      

 

ing. Neculai BANEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


