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Nr 12611 / 08.08.2018
COMUNICAT DE PRESA
PRIVIND PLATA DIVIDENDELOR
pentru exercitiul financiar 2017
Societatea IAMU SA, cu sediul in Blaj, str. Gh. Baritiu nr. 38, jud. Alba, inregistrata la ORC Alba sub nr
J01/189/1991, CIF RO 1766830, tel.0258/711907, prin reprezentant legal Cimpean Gligor – presedinte CA,
aduce la cunostinta actionarilor procedura privind distribuirea dividendelor aferente exercitiului financiar
2017.
Urmare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.9 din data de 17.04.2018 si a prevederilor
Regulamnetului ASF nr 5/2018, societatea IAMU SA Blaj anunta plata dividendelor aferente exercitiului
financiar 2017, prin intermediul Depozitarului Central SA., incepand cu data de 24.08.2018 („Data platii”) si
pana la data de 23.08.2021, pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la Data de
inregistrare 10.08.2018.
Valoarea bruta a dividendului este de 0,29 lei/ actiune.
Comisionul aferent platii dividendelor se suporta de catre actionari. Impozitul pe dividende aferent va fi
retiunut la sursa in cotele prevazute de actele normative in vigoare.
Modalitatile si termenele de plata a dividendelor sunt urmatoarele:
I. Plati in numerar incepand cu data de 24.08.2018
Pentru actionarii persoane fizice,care nu solicita si/sau nu transmit documentele necesare pentru plata
prin transfer bancar, plata dividendelor se va putea face in numerar, prin punere la dispozitia de catre
IAMU SA a sumelor cuvenite, la ghiseele Bancii Comerciale Ramane (BCR) din toata tara, prin
intermediul Depozitarului Central SA., incepand cu data de 24.08.2018 si pana la data de 10.08.2020.
Orarul de ridicare a dividendelor se incadreaza in orarul de lucru al agentiilor/sucursalelor BCR SA.
Plata dividendelor la ghiseu se face doar catre actionarii persoane fizice, astfel:
1. In cazul actionarilor persoane fizice rezidente care se prezinta personal la ghiseu, plata dividendelor
se face in baza actului de identitate avand inscris codul numeric personal (CNP). Daca actul de
identitate nu are inscris CNP-ul, obligatoriu se va prezenta extrasul de cont eliberat de SC
Depozitarul Central SA, avand inscris CNP-ul.
2. In cazul actionarilor persoane fizice nerezidente care se prezinta personal la ghiseu, plata dividendelor
se face in baza pasaportului a carui serie si numar trebuie sa corespunda cu cele din fisierul transmis
de beneficiar.
3. In cazul actionarilor persoane fizice avand varsta sub 14 ani, plata dividentelor se face prin tutorele/
parintele minorului, in baza urmatoarelor documente: certificatul de nastere al actionarului care
trebuie sa aiba inscris CNP-ul, actul juridic ce instituie tutela in cazul tutorelui care nu este unul din
parinti + 1 fotocopie (fotocopia se retine) si actul de identitate al tutorelui/parintelui + 1 fotocopie
(fotocopia se retine).
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4. In cazul actionarilor persoane fizice avand instituita curatela, plata devidendelor se face prin curatorul
respectivei persoane, in baza urmatorelor documente: actul de identitate al actionarului care trebuie sa
aiba inscris CNP-ul, actul juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie (fotocopia se retine) si actul de
identitate al curatorului + 1 fotocopie (fotocopia se retine).
5. In cazul actionarilor persoane fizice care nu se prezinta personal la ghiseu si mandateaza in acest sens
o alta parsoana, plata dividendelor se face prin imputernicitul respectivei persoane, in baza
urmatoarelor documente: procura speciala autentificata la notariat care cuprinde imputernicirea de
ridicare a dividendelor eliberata in cursul anului in care se efectueaza plata + 1 fotocopie semnata de
mandatar pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) si actul de identitate al
imputernicitului + 1 fotocopie (fotocopia se retine).
II. Platile prin transfer bancar (in conturi deschise la o banca din Romania) incepand cu data de
24.08.2018.
Incepand cu data prezentului comunicat actionarii persoane fizice si juridice care se regasesc la data de
inregistrare si care doresc plata dividendelor prin transfer bancar pot solicita si transmite catre
Depozitarul Central SA., documentele necesare. Plata dividendelor se va face de catre Depozitatul
Central SA., prin transfer bancar incepand cu data de 24.08.2018, dupa primirea si verificarea
documentatiei, astfel:
1. Actionartii persoane fizice si juridice vor transmite in original Depozitarului Central SA. o
solicitare scrisa „cerere de plata” (datata si semnata de catre actionar) pentru plata dividendelor prin
virament in cont, in care se va preciza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele actionarului
(modelul de solicitate este disponibil pe site-ul www.depozitarulcentral.ro), insotita de :
1.1.Actionarii persoane fizice, personal sau prin reprezentantul legal sau conventional, vor prezenta
la Depozitatul Central formularul de colectare cod IBAN, in care vor preciza banca si contul (cod
IBAN) deschis pe numele Detinatorului de instrumente financiare (modelul este disponibil pe site-ul
www.depozitarulcentral.ro), insotita de:
- copia actului de identitate valabil in care sa fie lizibil codul numeric personal- certificat de titular
”conform cu originalul”;
- extras de cont eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma exitenta 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. Actionarii 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), 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;

III. 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.
IV. In cazul actionarilor decedati, dividendele urmeaza a se plati la solicitatea succesorilor prin transfer
bancar sau in numerar, numai dupa ce, in prealabil, mostenitorii au solicitat Depozitarului Central SA si
s-a efectuat inregistrarea transferului actiunilor catre succesor(i) ca efect al succesiunii.
V. Orice modificare a datelor in registrul actionarilor (schimbari de nume, adrese, date identitate, etc) se
realizeaza numai de catre DEPOZITARUL CENTRAL S.A., cu sediul social in Bucuresti,
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Str.Carol I nr.34-38, sect.2, la solicitatea actionarului/persoanei indreptatite.
VI. In cazul actionarilor nerezidenti, in conformitate cu Legea nr 571/2003 actualizata, pentru aplicarea
acordurilor de evitare a dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si capital si pentru aplicarea
prevederilor regimului fiscal comun pentru actionarii rezidenti ai unor tari membre ale U.E. sau AELS,
nerezidentul are obligatia de a depune /expedia la sediul IAMU SA Blaj, certificatul de rezidenta fiscala,
in original, eliberat de catre autoritatea competenta din statul sau de rezidenta.
Mentionam ca in urma analizarii cererilor de plata a dividendelor si a documentatiei primite, Depozitarul
Central S.A. si SC IAMU SA Blaj (pentru certificatele de rezidenta fiscala) isi rezerva dreptul de a
solicita documente suplimentare.

Presedintele Consiliului de Admninistratie,
Ing.Dipl. Cîmpean Gligor
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