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Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : BVB–ATS-AeRO
CATRE
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI
COMUNICAT
PRIVIND DISTRIBUIREA DE DIVIDENDE Pentru exercitiul financiar 2017
Conform prevederilor Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018
Consiliul de Administratie al societatii IPROEB SA, cu sediul in BISTRITA, str. Drumul
Cetatii, nr.19, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului BISTRITA sub nr. J06/55/1991, C.I.F.
R0 566930, in conformitate cu prevederilor Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din
data de 25.04.2018 aduce la cunostiinta actionarilor ca plata dividendelor aferente exercitiului
financiar 2017 se realizeaza prin intermediul Depozitarului Central S.A, si Agentul de plata Banca
Comerciala Romana dupa cum urmeaza:
dividendul brut pe actiune este de 0,12612 lei, suma din care se va retine la sursa
impozitul pe dividend, in cotele prevazute de legislatia in vigoare la data platii;
actionarii indreptatiti sa primeasca dividende distribuite din profitul net realizat in
exercitiul financiar 2017 sunt cei inregistrati in registrul consolidat al actionarilor la data de
09.08.2018 – “Data de inregistrare”si 08.08.2018 “ex-date” aprobate de adunarea generala a
actionarilor
dividendele distribuite din profitul net realizat in exercitiul financiar 2017 urmeaza a
se plati actionarilor incepand cu data de 30.08.2018- “Data platii”
costurile aferente platii dividendelor, indiferent de modalitatea de plata, se vor
suporta de catre actionari din valoarea neta a dividendului;
Modalitatile de plata a dividendelor:
I. Plati pentru actionarii persoane fizice care nu au conturi de valori mobiliare
deschise la participanti (Sectiunea I-Depozitarul Central ):
1.Plati in numerar la ghiseele Bancii Comerciale Romane
Pentru actionarii persoane fizice, plata dividendelor se va putea face in numerar, prin punere la
dispozitie a sumelor cuvenite la ghiseele BCR incepand cu data de 30.08.2018.
Actionarii persoane fizice care nu au conturi se vor putea prezenta la orice unitate BCR , orarul
de plata al dividendelor incadrandu-se in orarul de lucru al unitatilor bancare respective.
Instructiuni privind plata sumelor de bani in numerar , la ghisee.
Orice plata efectuata la ghiseu va fi confirmata prin semnatura de persoana care ridica efectiv
Sumele de bani, pe chitanta aferenta platii respective.
Pentru actionarii persoane fizice dividendele se vor elibera astfel :
pentru actionarii persoane fizice rezidente, in baza actului de identitate pe care este
inscris CNP, valabil la data platii. Actionarul al carui CNP inscris in actele prezentate la ghiseu nu
concorda cu cel inscris in evidentele Depozitarului Central, se va adresa acestuia din urma;
pentru actionarii persoane fizice nerezidente, care se vor prezenta personal la
ghiseu, plata dividendelor se face in baza pasaportului a carui serie si numar trebuie sa coincida cu
cele din evidentele Depozitarului Central;
pentru actionarii persoane fizice avand varsta sub 14 ani, plata dividendelor se face
reprezentatului legal in speta - tutorele/parintele minorului, in bazaurmatoarelor documente:
certificatul de nastere al Detinatorilor nereprezentati de Participant care trebuie sa aiba inscris
C.N.P.-ul + 1 fotocopie (conform cu originalul), actul juridic ce instituie tutela in cazul tutorelui
care nu este unul dintre parinti+1fotocopie (conform cu originalul) si actul de identitate al
tutorelui/parintelui + 1 fotocopie (conform cu originalul); o fotocopie a acestora (conform cu
originalul) se retine la banca;

pentru actionarii persoane fizice reprezentati prin tutori sau curatori, plata
dividendelor se face in baza urmatoarelor documente: actul de identitate al actionarului(CNP
inscris), documentul care atesta calitatea de tutore/curator (nume, prenume, CNP actionar si
persoana desemnata) si actul de identitate al tutorelui/curatorului; documentele mentionate se
prezinta in original, o fotocopie a acestora (conform cu originalul) se retine la banca;
pentru actionarii persoane fizice care imputernicesc o alta persoana, plata
dividendelor se face imputernicitului respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente: act de
identitate imputernicit, procura speciala autentificata la notariat care cuprinde pentru
actionar/imputernicit - nume, prenume, CNP si imputernicirea pentru ridicarea dividendelor;
documentele mentionate se prezinta in original si in fotocopie certificata pentru conformitate cu
originalul aceasta retinindu-se la banca ;
Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea autorizata in limba
romana, iar daca sunt emise de catre autoritatea straina aceste trebuie sa fie apostilate sau
supralegalizate, dupa caz.
II. Plati prin virament bancar in conturi deschise in lei la o banca din Romania
Depozitarul Central pune la dispozitia tuturor actionarilor cu actiuni in Sectiunea Depozitarului
Central, optiunea de a incasa orice suma de bani cuvenita direct prin virament bancar intr-un cont
bancar.
Prin urmare, actionarii persoane fizice si juridice din aceasta categorie (Sectiunea I
Depozitar Central), care doresc plata dividendelor prin transfer bancar, pot solicita si transmite
catre Depozitarul Central documentele necesare platii dividendelor prin virament, incepand cu data
publicarii prezentului comunicat, astfel:
1. Actionarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, vor
transmite Depozitarului Central Formularul de colectare IBAN (disponibil pe site-ul Depozitarului
Central -www.depozitarulcentra1.ro ), in care se precizeaza 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" .
dovada achitarii tarifului
2. Actionarii persoane juridice, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, vor
transmite Depozitarului Central Formularul de colectare IBAN (disponibil pe site-ul Depozitarului
Central -,vww.depozitarul centra1.ro), in care se 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, emis cu cel mult 3 luni inainte de data de inregistrare 08.06.2017) - certificata
de titular "conform cu originalul". copia documentelor care atesta calitatea de reprezentant
conventional al 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.
dovada achitarii tarifului
Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea autorizata in limba
romana, iar daca sunt emise de autoritate straina aceste trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate,
dupa caz.
Solicitarile de distribuire a dividendelor prin transfer bancar, impreuna cu documentele
mentionate, se vor transmite la adresa : Depozitarul Central SA - Bucuresti, bd. Carol I, nr.34-36,
Sector 2.
Depozitarul Central va verifica solicitarile de plata transmise de actionari, iar in cazul in care
documentatia nu este completa, va solicita completarea acesteia, contactand actionarul la numarul
de telefon sau adresa de e-mail indicate de acesta in documentele transmise initial.
Pentru actionarii persoane fizice sau juridice care transmit solicitari de plata a dividendelor in

cont bancar, ulterior datei platii (30.08.2018), Depozitarul Central va instructa plata prin virament
bancar in masura in care acest lucru este posibil, potrivit procedurilor proprii
III. Plati in conturile Participantilor
Actionarii persoane fizice sau juridice care la data de 09.08.2018 (ex-date 08.08.2018) data
de inregistrare stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor, detin actiuni emise de Societatea
IPROEB SA in conturi deschise la Participantii la sistemul Depozitarului Central SA, vor primi
dividendele aferente detinerilor respective in contul Participantului respectiv.
IV. Persoanele fizice/juridice nerezidente
In vederea aplicarii prevederilor din Legea nr. 227/2015 actualizata si a normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aplicarea acordurilor de
evitare a dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si capital si pentru aplicarea prevederilor
privind regimul fiscal comun pentru actionarii rezidenti ai unor tari membre ale U.E. sau AELS,
nerezidentul are obligatia de a depune/expedia la sediul Societatii IPROEB SA. din BISTRITA, str.
Drumul Cetatii, nr.19. certificatul de rezidenta fiscala in original, eliberat de catre autoritatea
competenta din statul sau de rezidenta.
In cazul in care actionarul nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala pana la data de
25.11.2018 impozitul retinut se va calcula prin aplicarea cotei aplicabila actionarilor rezidenti.
V. Actiuni detinute in coproprietate
In cazul actiunilor detinute in coproprietate de doi sau mai multi Detinatori de instrumente
financiare, plata dividendelor se va realiza, cu urmatoarele particularitati:
In cazul platilor prin virament bancar, dividendele cuvenite coproprietarilor se vor vira in
contul indicat de catre toti coproprietarii in baza solicitarii comune.
In cazul platilor in numerar, platile se vor face in numerar cu conditia ca toti coproprietarii
sa se prezinte la unitarea BCR SA, personal sau prin reprezentant legal si/sau conventional si sa
prezinte documentele prevazute pentru platile in numerar.
In cazul platilor catre cei care au cont deschis la Participant, dividendele cuvenite
coproprietarilor vor fi virate Participantului ai carui Clienti sunt.
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.
VI. In cazul actionarilor persoane fizice decedati, plata dividendelor se face catre
mostenitorii acestora numai dupa ce, in prealabil, mostenitorii vor solicita Depozitarului Central SA
inregistrarea transferului actiunilor ca efect al succesiunii.
VII. 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.
VIII. Orice modificare a datelor in registrul actionarilor (schimbari de nume, adresa, date de
identitate, etc.) se realizeaza numai de catre Depozitarul Central, cu sediul in Bucuresti, B-dul Carol
I , nr. 34-36, sector 2, la solicitarea actionarului /persoanei indreptatite.
IX Platile aferente sumelor >10.000 lei nu se pot efectua in numerar.
Nota:
Participant: Societatile de servicii de investitii financiare si institutiile de credit inregistrate
in Romania sau companiile autorizate si supravegheate de autoritatile competente din alt stat
membru care pot efectua servicii de investitii financiare si activitati in Romania
Reprezentant legal:
- la persoane fizice: a) parintii sau, in lipsa acestora, tutorele, pentru minorul care nu
a implinit varsta de 14 ani; B) tutorele sau curatorul numit provizoriu de autoritatea tutelara pana la
rezolvarea cererii de punere sub interdictie, pentru interzisul judecatoresc
-la persoane juridice : acei administratori care, prin actul constitutiv : hotarare
AGOA sau decizie CA, sunt desemnati in aceasta calitate
Reprezentant conventional
- la persoane fizice –persoana care are capacitate de exercitiu , poate sa fie
reprezentata / sa stea in justitie prin intermediul unui reprezentat ; in temeiul unui contract/ mandat

de reprezentare ( ex.Contract de asistenta juridica incheiat cu un avocat sau contract incheiat de
reprezentare cu o persoana neavocat)
- in cazul persoanei juridice rezulta dintr-un contract/ conventie de reprezentare
juridica sau civila (ex.Contract de asistenta juridica incheiat cu un avocat sau mandat/ imputernicire
data altei persoane fizice sau juridice, cu scopul de a reprezenta mandatul in justitie sau in fata altor
institutii de drept public sau privat)
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