
 
 
Calea Rahovei 266-268  Sector 5  Bucuresti  050912 
Telefon : (021)  4042 131     Fax: (021)  4042 194 
E-mail: juridic@electromagnetica.ro  
www.electromagnetica.ro 
 

 

POLITICA  PRIVIND  ACORDAREA  DIVIDENDELOR  

 

 

Politica privind dividendele ELECTROMAGNETICA SA are ca scop stabilirea unor principii pe care 

societatea sa le urmeze cu privire la distribuirea profitului net, cu respectarea prevederilor actului constitutiv 

precum si prevederile legale aferente distribuirii profitului net, a declararii si platii dividendelor, respectiv si nu 

numai: 

- legea nr  31/1990 privind societatile comerciale 

- legea nr 227/2015 privind codul fiscal 

- regulament nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata 

 

1. DEFINITII  : 

Adunarea Generala a Actionarilor (numita in continuare si AGA) - este o colectivitate anume 

organizata de lege care ia, sub rezerva legalitatii, hotarari necesare existentei si functionarii societatii. Aceasta 

colectivitate, care are calitatea de organ societar, este formata din totalitatea persoanelor fizice si /sau juridice 

care sunt actionari In  societatea comerciala, intrunite pentru a delibera cel putin asupra problemelor 

importante ale societatii. 

Consiliul de Administratie (numit si CA in continuare) -  organ colegial care reuneşte totalitatea 

administratorilor  societăţii, numiti de catre adunarea generala ordinara a actionarilor, cu mandat pentru o 

perioada de 4 ani, insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de 

activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor. 

Data de inregistare - data calendaristica, stabilita in cadrul AGA, care serveste la identificarea 

actionarilor asupra caror se vor aplica deciziile AGA. Data de inregistrare este ulterioara datei intrunirii 

Adunarii Generale. 

Data de plata a dividendelor – data calendaristica, stabilita in cadrul AGA, de la care incepe plata 

dividendelor (actionarii primesc banii in cont sau ii pot ridica de la ghiseele agentului de plata) 

Dividend – Constituie cota-parte din profit ce se plătește fiecărui actionar. 

 

2. BAZA LEGALA : 

Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare 

Legea 227/2015 (Codul Fiscal), cu modificarile si completarile ulterioare 
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3. PREVEDERI LEGALE : 

Dividendele se pot repartiza anual, după aprobarea situaţiilor financiare anuale sau opţional 

trimestrial pe baza situaţiilor financiare interimare.  

      Dividendele se pot distribui doar din profituri determinate potrivit legii. De exemplu, nu se vor 

putea distribui dividende trimestriale, din profitul anului curent , în situaţia în care avem pierdere reportată, 

aferentă exerciţiilor precedente. 

      Din punct de vedere fiscal, impozitul pe dividende se reţine la sursă  o cotă procentuala  din 

suma acestora, stabilita conform legii 

Obligaţia calculării şi reţinerii impozitului revine firmelor, odată cu plata dividendelor. Termenul de 

virare a impozitului este până la data de 25 (inclusiv) a lunii următoare celei în care se face plata. In cazul 

dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor/asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-a 

aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende/câştig se plăteşte până la data de 25 ianuarie inclusiv a 

anului următor distribuirii 

 

4. DISPOZITII GENERALE  :  

Dividendul pe acțiuni reprezintă o parte din profitul net al societatii  care se calculează și plătește 

acționarilor pentru fiecare acțiune, în funcție de venitul realizat.  

Politica de dividend practicată de către Electromagnetica SA urmărește păstrarea unui echilibru 

între remunerarea acționarilor prin dividend și nevoia de finanțare a investițiilor noi din profitul reinvestit-

obținut,beneficiind de oportunitatile pietei, fara costuri aditionale (precum in cazul creditelor bancare). Pe 

termen lung interesul actionarilor poate fi mai bine protejat (ca alternativa la acordarea de dividende) de 

oportunitati de reinvestire a profitului , distribuirea de noi actiuni . 

Consiliul de Administratie poate recomanda Adunarii Generale a Actionarilor plata de dividende 

dupa alocarea rezervei legale. Aprobarea alocarii de dividende, proportia acestora din venitul net si 

modalitatea de distribuire sunt votate in cadrul AGA. 

 

5. PLATA DIVIDENDELOR. ETAPE SI PERSOANELE CU DREPT DE A PRIMI 

DIVIDENDE  

5.1 Anual,  Consiliul de Administratie, respectand prevederile mentionate la punctul 3,  propune 

adunarii generale repartizarea  dividendelor. 

Aceasta propunere se publica pe pagina de internet a societatii www.electromagnetica.ro si pe 

www.bvb.ro., odata cu publicarea materialelor supuse aprobarii adunarii generale a actionarilor 

5.2  In cadrul AGA este supusa aprobarii aceasta propunere precum si data de inregistrare (toti 

actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor pana la aceasta data au drept de a primii dividende) precum si 

data de plata.  
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Dividendele se plătesc astfel cum aproba Adunarea Generala Ordinara  a Actionarilor.  

5.3 Cu minim o luna inainte de data platii este elaborata o Procedura de Plata Dividende (PPD) 

care este aprobata de catre CA si publicata pe pagina de internet a societatii www.electromagnetica.ro si pe 

www.bvb.ro. in cadrul unui raport privind plata dividendelor. Cu aceasta ocazie este desemnat si agentul de 

plata respectiv banca prin care se va face plata 

 

6. DOCUMENTE PENTRU PLATA DIVIDENDELOR.  

6.1. Plata dividendelor pentru actionarii care au contract cu un intermediar (SSIF, Banca sau 

Banca Custode care este Participant la sistemul de compensare, decontare si registru) se efectueaza in contul 

intermediarului fara prezentarea unor documente suplimentare. 

6.2. Documentele necesare pentru plata in numerar la ghiseele agentului de plata  a 

dividendelor cuvenite actionarilor care nu au cont deschis la un intermediar (SSIF, Banca sau Banca 

custode) 

Persoanelor fizice rezidente care se vor prezenta personal la ghiseu, li se va face plata sumelor de 

bani in baza actului de identitate avand inscris codul numeric personal (C.N.P.). 

Persoanelor fizice nerezidente care se vor prezenta personal la ghiseu, li se va face plata sumelor de 

bani in baza pasaportului a carui serie si numar trebuie sa corespunda cu cele din evidenta Depozitarului. 

In cazul persoanelor fizice avand varsta sub 14 ani, plata sumelor de bani se va face reprezentatului 

legal in speta - tutorele/parintele minorului, in baza urmatoarelor documente: certificatul de nastere al 

actionarului care trebuie sa aiba inscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul 

(fotocopia se retine), actul juridic ce instituie tutela in cazul tutorelui care nu este unul dintre parinti + 1 

fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) si actul de identitate al 

tutorelui/parintelui + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine). 

In cazul persoanelor fizice avand instituita curatela, plata sumelor de bani se va face prin curatorul 

respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente: actul de identitate al actionarului care trebuie sa aiba 

inscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine), actul juridic 

ce instituie curatela + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) si actul de 

identitate al curatorului + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine). 

In cazul persoanelor fizice care mandateaza in acest sens o alta persoana, plata sumelor de bani se 

face imputernicitului respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente: procura speciala autentificata la 

notariat care cuprinde imputernicirea de ridicare a sumelor de bani eliberata in cursul anului in care se 

efectueaza plata + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) si actul de 

identitate al imputernicitului + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine). 

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. 
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6.3. Documentele necesare pentru plata prin virament bancar a dividendelor cuvenite 

actionarilor care nu au cont deschis la un intermediar (SSIF, banca sau custode) 

Pentru plata prin virament bancar, actionarii fara contract cu un intermediar (SSIF, Banca sau Banca 

Custode) trebuie sa transmita catre Depozitarul Central Formularul de colectare cod IBAN (model disponibil 

pe www.depozitarulcentral.ro) insotit de: 

 

Pentru persoane fizice : 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”; 

   Pentru persoane juridice : 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; 

 

7. DISPOZITII FINALE :  

Politica de dividende poate f i revizuita și/sau actualizata ori de câte ori este necesar, cu respectarea 

reglementarilor legale în materie 
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