
COMUNICAT  PLATĂ  DIVIDENDE 

 

 

 “Societatea Comercială Electroconstrucţia ELCO S.A. Suceava face următorul 

comunicat: 

� Plata dividendelor pentru anul 2015 se va efectua începând cu 1 august 

2016; 

� Valoarea brută a dividendului pe acţiune este de 0,0500 lei;  

� Valoarea dividendului pe acţiune şi termenul de plată au fost aprobate in 

cadrul şedinţei AGA din 22 aprilie 2016; 

� Achitarea dividendelor se va efectua astfel: 

A.        A.  Pentru persoane fizice/juridice/alte entităţi care au cont deschis la 

un Participant (broker/banca custode), dividendele vor fi platite automat prin 

virament bancar (prin Depozitarului Central) in contul Participantului, fara 

prezentarea unor documente suplimentare. 

B.        B. Pentru persoane fizice/juridice/alte entitati care nu au cont deschis la 

un Participant (broker/banca custode) : 

B.1 Prin virament bancar conform solicitarilor adresate direct 

Depozitarului Central transmitand optiunea de plata si documentele 

corespunzatoare acestuia 

B.2 Prin intermediul agentului de plata, BRD - Groupe Societe Generale 

in baza urmatoarelor documente: 

� Acţionar persoană fizică: - act de identitate având înscris CNP 

� Împuternicit al acţionarilor persoane fizice: - procura speciala 

autentificata la notariat care cuprinde imputernicirea de ridicare a 

Sumelor de distribuit eliberata cu nu mai mult de 3 ani anteriori 

datei in care se efectueaza plata, cu exceptia cazului in care 

imputernicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani si 

este valabila la data la care se efectueaza plata+ 1 fotocopie şi actul 



de identitate al imputernicitului avand inscris codul numeric 

personal + 1 fotocopie.  

� Persoane juridice: Certificatul de inmatriculare/ inregistrare al 

persoanei juridice/entitatii in Registrul Comertului/ alt document 

echivalent care să ateste inregistrarea persoanei juridice/entitatii la 

autoritatea competenta + 1 fotocopie; 

� Act de identitate al reprezentantului legal sau, dupa caz, al 

mandatarului; 

� Certificatul constatator de la Registrul Comertului/ document 

echivalent emis de autoritatea competenta nu mai vechi de 3 luni 

care sa mentioneze reprezentantul legal al societatii + 1 fotocopie;  

� Procură notarială în original sau în copie legalizată, dacă este 

cazul; 

Pentru plăţi prin virament bancar în alte bănci decât BRD - extras de 

cont certificat de banca unde se solicita transferul dividendelor din care sa 

reiasă titularul contului bancar”. 

  

   


