QA privind inregistrarea si distribuirea dividendelor
1. Incepand cu ce data se platesc dividende?
Dividendele vor fi platite incepand cu data de 15.05.2017.
2. Cum aflu care este suma care mi se cuvine?
Valoarea bruta a dividendului per actiune este de 3,12 lei. Prin inmultirea numarului de actiuni pe care le
detineti/le detineati la data 01 aprilie 2017 cu valoarea precizata, se obtine suma bruta cuvenita.
Plata dividendelor nete se va face dupa retinerea la sursa a impozitului de 5%, rotunjit la un leu pentru
fractiunile de peste 50 de bani inclusiv si prin neglijarea fractiunilor de pana la 49 de bani inclusiv,
potrivit prevederilor OMFP 978/2005.
3. Cum se pot incasa dividendele?
In primul rand, trebuie sa va prezentati intr-o sucursala UniCredit Bank pentru a completa formularul de
solicitare, in care va exprimati optiunea pentru modalitatea de incasare a dividendelor.
Dividendele se platesc in lei si se pot ridica fie in numerar prin retragere de la orice casierie din
sucursalele/agentiile UniCredit Bank in cazul in care suma care vi se cuvine este mai mica decat pragul
legal pentru operatiuni cu numerar de 10.000 lei, sau prin transfer bancar in contul indicat de catre
dumneavoastra in formularul de solicitare (prin indicarea IBAN-ului si a bancii unde este deschis contul).
4. Ce acte trebuie sa aduc pentru a intra in posesia banilor?
Identificarea calitatii de actionar se face prin CI/Pasaport, dupa caz, iar in cazul reprezentantilor legali,
prin imputernicire notariala.
5. Care sunt comisioanele pe care le platesc?
Pentru plata in numerar la casieriile UniCredit Bank, pentru plata prin virament bancar in contul
dumneavoastra deschis la UniCredit Bank sau la orice alta banca din Romania, nu vi se vor percepe
comisioane bancare, cu exceptia comisioanelor Transfond – SENT și BNR - ReGIS a caror valoare este in
prezent de: 0,51 Lei pentru plati de mica valoare (sub 50.000 Lei) sau de 6,00 Lei pentru plati de mare
valoare (peste 50.000 Lei) sau urgente.
La solicitarea dumneavoastra, dividendele se pot transfera si in conturi deschise la banci cu sediul in
strainatate, caz in care veti suporta comisioanele bancare aferente acestei operatiuni si comisioanele
sistemului de plati prin care se proceseaza plata.
6. Care sunt impozitele datorate pentru dividendele incasate, cand si unde trebuie platite?
Potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile ulterioare, impozitul pe dividende este in
cota de 5% si se retine de catre platitorul dividendelor.
7. Pe cine pot contacta pentru mai multe informatii?
Biroul actionariatului din UniCredit Bank la urmatoarele numere de telefon: 0800800479 (gratuit) sau
0212067207 de Luni pana Vineri intre orele 9.30-16.30.

