Directorat

Notă de informare
a Adunării generale a acționarilor privind prescrierea
dreptului acționarilor la dividendele aferente anului 2016

I.

Generalități

Având în vedere recomandările Curții de Conturi a României din cadrul Raportului de control nr.
33521/06.11.2013, coroborate cu prevederile Codului Civil referitoare la împlinirea termenului general
de prescripție (3 ani) pentru dividendele aferente anului 2016, vă informăm cu privire la intervenirea
prescrierii dreptului acţionarilor la dividendele aferente anului 2016, începând cu data de 29.06.2020.

II.

Justificare

Dividendele aferente exercițiului financiar 2016 au fost aprobate de către Adunarea
Generală a Acționarilor prin HAGOA nr. 4 din data de 27.04.2017.
La data de 29.02.2020, cuantumul plăților totale aferente dividendelor pentru anul 2016, cu reliefarea
procentului foarte mic plătit în perioada anilor 2017 – 2020 este următorul:
Total dividend net 2016 plătit până la 29.02.2020:
-

din care plătit în:

2017
2018
2019
2020

99,8814%

99,5973%
0,2561%
0,0246%
0,0034%

În tabelul de mai jos sunt evidențiate detalii despre distribuirea dividendelor aferente anului 2016, cu
sume actualizate la data de 29.02.2020, după cum urmează:
Dividende nete cuvenite și
Valoare totală
neridicate
până
la
Data începerii
dividende nete
29.02.2020, inclusiv
Exercițiu Div/acț
HAGOA nr
plăţii
2016 cuvenite
Financiar (lei, brut) 4 din:
dividendelor
%
dividend
Valoare
2016
net cuvenite
(lei)
(lei)
și neridicat
2016
2,257
27.04.2017 28.06.2017
0,1186%
163.239.375,10
193.553,34
Total dividende nete cuvenite și neridicate
193.553,34 * lei
*Dividendele nete cuvenite şi neridicate aferente anului 2016 au fost calculate în baza raportului de plăţi,
emis la data de 29.02.2020 de către DEPOZITARUL CENTRAL. Suma dividendelor care va fi efectiv
sistată de la plată va fi calculată și comunicată Unității Economico-Financiară și Administrativă la primirea
raportului de plăţi încheiat la data de 28.06.2020, data împlinirii termenului de prescripţie, (data de
invalidare 29.06.2020).

III.

Concluzie

Față de cele prezentate, în temeiul art. 2500 și următoarele din Codul civil, în considerarea
recomandărilor Curții de Conturi a României, urmează să se constate prescrierea dreptului
acționarilor la dividendele istorice aferente exercițiului financiar 2016, la data de 28.06.2020.
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