COMUNICAT
din 20.05.2015
Privind plata dividendelor distribuite din profitul realizat in exercitiul financiar 2014

SOCEP S.A. anunta ca, in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din
data de 27.04.2015, plata dividendelor distribuite din profitul net realizat in anul 2014 are urmatoarele
destinatii:
-

Dividende – 1.500.000 lei, suma bruta ;
Dividendul brut/actiune – 0,0043 lei :
Actionarii indreptatiti sa primeasca dividende sunt cei inregistrati in Registrul Actionarilor la data de
inregistrare aprobata de AGOA, respectiv la data de 20.05.2015

Avand in vedere cele de mai sus, Directoratul SOCEP S.A. , comunica urmatoarele :
Data platii, conform dispozitiilor art. 129 indice 3 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind
emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, este 21.05.2015 iar ex date este 19.05.2015.
Plata dividendelor se va face conform dispozitiilor art. 146 alin. 5 ind. 1 din Legea 297/2004 privind
piata de capital, in perioada 21.05.2015-29.05.2015, prin intermediul Depozitarul Central SA, iar ulterior
acestei perioade, de catre SOCEP SA.
Plata dividendelor se va face prin transfer bancar sau in numerar, in baza solicitarilor transmise de
actionari, insotite de urmatoarele documente:
I. Plata prin transfer bancar
1.1. Detinatorii de instrumente financiare persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau
convenţional, vor prezenta Depozitarului Central 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), insotita 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 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), insotita 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;
1.3. 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.

Pentru acţionarii cărora trebuie să li se distribuie
dividendele prin transfer bancar, tariful este:
1,60
Lei / plată efectuată
pentru sume mai mici de 50.000 de lei
- pentru sume mai mari sau egale cu 50.000 de lei.
9,1
Lei / plată efectuată
In cazul plăţilor respinse de bancă, tarifele corespunzătoare vor fi suportate exclusiv de către acţionar.
Solicitările de virare a dividendelor în cont bancar se vor transmite la adresa: Depozitarul Central SA
– Bucureşti, str.Carol 1 34 - 36, sector 2 sau, după caz, prin fax: 021.408.58.14.
II. Plata in numerar
Plata dividendelor in numerar se va efectua prin intermediul reţelei de ghişee a CEC Bank, doar catre
actionarii persoane fizice astfel:
1. În cazul acţionarilor persoane fizice rezidente care se prezintă personal la ghişeu, plata dividendelor se
face în baza actului de identitate având înscris codul numeric personal (C.N.P.).
Dacă actul de identitate nu are înscris C.N.P.-ul, obligatoriu se va prezenta extrasul de cont eliberat de S.C.
Depozitarul Central S.A. având înscris C.N.P.-ul.
2. În cazul acţionarilor persoane fizice nerezidente care se prezintă personal la ghişeu, plata dividendelor se
face în baza paşaportului a cărui serie şi număr trebuie să corespundă cu cele din fişierul transmis de
beneficiar.
3. În cazul acţionarilor persoane fizice având vârsta sub 14 ani, plata dividendelor se face prin
tutorele/părintele minorului, în baza următoarelor documente: certificatul de naştere al acţionarului care
trebuie să aibă înscris C.N.P.-ul, actul juridic ce instituie tutela în cazul tutorelui care nu este unul dintre
părinţi + 1 fotocopie (fotocopia se reţine) şi actul de identitate al tutorelui/părintelui + 1 fotocopie (fotocopia
se reţine).
4. În cazul acţionarilor persoane fizice având instituită curatelă, plata dividendelor se face prin curatorul
respectivei persoane, în baza următoarelor documente: actul de identitate al acţionarului care trebuie să aibă
înscris C.N.P.-ul, actul juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie (fotocopia se reţine) şi actul de identitate al
curatorului + 1 fotocopie (fotocopia se reţine).
5. În cazul acţionarilor persoane fizice care nu se prezintă personal la ghişeu ci mandatează în acest sens o
altă persoană, plata dividendelor se face prin împuternicitul respectivei persoane, în baza următoarelor
documente: procură specială autentificată la notariat care cuprinde împuternicirea de ridicare a dividendelor
eliberată în cursul anului în care se efectuează plata + 1 fotocopie semnată de mandatar pentru conformitate
cu originalul (fotocopia se reţine) şi actul de identitate al împuternicitului + 1 fotocopie (fotocopia se reţine);
6. Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoţite de traducerea legalizată în limba română iar
dacă sunt emise de o autoritate străină acestea trebuie să fie apostilate sau supralegalizate, după caz.
7. În cazul acţionarilor persoane fizice decedaţi, plata dividendelor se face către moştenitorii acestora numai
după ce, în prealabil, moştenitorii vor solicita Depozitarului Central S.A. înregistrarea transferului acţiunilor
ca efect al succesiunii.
Pentru acţionarii cărora trebuie să li se distribuie dividendele prin eliberare de numerar la ghişee
tariful este de 0,87% din suma de plată, minim 2,26 lei - maxim 5,1 lei.
Ulterior datei de 29.05.2015, plata dividendelor se va face de catre SOCEP SA prin transfer bancar
sau in numerar la casieria societatii, in baza documentelor mai sus mentionate. Documentele vor fi transmise
catre societate prin posta la adresa Incinta Port, Dana 34, Constanta sau pe e-mail la adresa socep@socep.ro.
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