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C O M U N I C A T 

Plata dividendelor începând cu 01.07.2014 
 
 

 În conformitate cu hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2014, S.C. ALUMIL ROM 
INDUSTRY S.A. va plăti un dividend brut de 0,64 RON/acțiune pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la 
data de referință stabilită ca fiind 15.05.2014. Impozitul pe dividende va fi calculat și reținut de către S.C. ALUMIL ROM 
INDUSTRY S.A. și vărsat la bugetul de stat în conformitate cu prevederile legale aplicabile.  

 
 

 Plata dividendelor nete către acționari se va efectua începând cu 01.07.2014, modalitățile de plată fiind următoarele: 
 

I. Pentru persoane fizice:  
a) Prin virament bancar pe baza solicitărilor scrise trimise de acționari prin fax, poștă sau e-mail, însoțite de copia actului de 

identitate. Solicitările se primesc până la data de 26.06.2014 și trebuie să cuprindă următoarele informații: numele 
acționarului, codul numeric personal, contul bancar (codul IBAN) deschis pe numele acționarului, banca și sucursala 
unde a fost deschis.  

b) În numerar prin unitățile CEC Bank din toata țara, începând cu data de 01.07.2014. 
 

II. Pentru persoane juridice:  
Plata se va efectua prin virament bancar, în urma unei solicitări scrise trimise prin fax sau poștă. Solicitarea va cuprinde 
informații referitoare la banca, contul bancar (codul IBAN) și sucursala unde a fost deschis, și va fi însoțită de copia 
certificatului de înregistrare. 

 
 

 Acționarii persoane juridice cu rezidența într-un stat cu care Romania are încheiată convenție de evitare a dublei 
impuneri, pentru a beneficia de aplicarea respective convenții vor transmite la sediul SC Alumil Rom Industry SA 
certificatul de rezidentță fiscală (în original sau copie legalizată), emis de autoritatea din statul de rezidență, împreună cu 
traducerea legalizată a acestuia în limba română. 

 
 
Solicitările de virare a dividendelor se vor transmite la sediul Alumil Rom Industry SA din București, Calea Rahovei nr. 286 A, 
Sector 5, prin fax la 021-4233932, sau prin e-mail la office@alumil.ro. 
 
Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 021-424.34.56 sau e-mail office@alumil.ro. 
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