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Eveniment important:
Comunicat privind plata dividendelor AEROSTAR

AEROSTAR S.A. aduce la cunoștința acționarilor că, in conformitate cu Hotărârile Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor nr. 3 si 5 din 21.04.2016 (Monitorul Oficial partea a IV-a nr.
1837/13.05.2016), plata dividendelor are următoarele coordonate:
a) dividendul brut pe acțiune este de 0,084 lei, suma din care se va reține la sursa impozitul pe
dividende, în cotele prevăzute de legislația in vigoare la data plații; costurile aferente plații
vor fi suportate din valoarea dividendului net;
b) dividendele distribuite din profitul realizat din exercițiul financiar 2015 urmează a se plăti
acționarilor începând cu data de 21.09.2016 – Data plații
c) „ex date” a fost stabilită pentru data de 31.08.2016;
d) acționarii îndreptățiți să primească dividendele distribuite din profitul net realizat din
exercițiul financiar 2015 sunt cei înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la data de
01.09.2016 – Data de înregistrare (aprobată de A.G.O.A. din 21.04.2016).
Modalitatea de plată a dividendelor, cu respectarea prevederilor legale incidente (art.146 alin.
5^1 din Legea 297/2004 și art. 106^1 din Regulamentul ASF nr.1/2006) prevede plata prin
intermediul Depozitarul Central astfel:
1. In cazul unui acționar care are deschis un cont de valori mobiliare la un intermediar
participant la sistemul de compensare-decontare si registru al depozitarului central, plata
dividendelor se realizează prin intermediul depozitarului central și al participanților la
sistemul de compensare-decontare si registrul al Depozitarului Central.
Detalii : Paragraf A.
2. In cazul unui acționar care nu are deschis un cont de valori mobiliare la un intermediar
participant la sistemul de compensare-decontare si registru al depozitarului central, plata

dividendelor se realizează de către Depozitarul Central prin intermediul CEC Bank S.A.
(agentul de plata desemnat de către AEROSTAR).
Detalii : Paragraf B.
3. Aplicarea altor cote de impozitare – Plata amânată.
Detalii : Paragraf C.
4. In cazul acționarilor decedați, dividendele urmează a se plăti la solicitare succesorilor numai
după efectuarea de către Depozitul Central a transferului acțiunilor pe numele
moștenitorilor.
Detalii : Paragraf D.
Modalitatea de plată a dividendelor – prezentare detaliată
Paragraf A. Plăți pentru acționarii care au conturi de valori mobiliare deschise la participanți
(Secțiunea 2 Depozitar Central): virament in conturile participanților.
Pentru acționarii persoane fizice sau juridice care la data de înregistrare dețin acțiuni emise de
AEROSTAR S.A. și care au deschis un cont de valori mobiliare la un intermediar participant la
sistemul de decontare și registru al Depozitarului Central (evidențiate in Secțiunea 2), dividendele
vor fi platite prin virament bancar in data plații (21.09.2016), prin intermediul Depozitarului
Central, în conturile participanților respectivi, fără prezentarea unor documente suplimentare.
Paragraf B. Plăți pentru acționarii care nu au conturi de valori mobiliare deschise la participanți
(Secțiunea 1 Depozitar Central):
B1. Plăți în numerar la ghișeele CEC Bank S.A. pentru acționarii persoane fizice:
Pentru acționarii persoane fizice , plata dividendelor se va putea face în numerar, prin punere la
dispoziție a sumelor cuvenite, la ghișeele CEC Bank S.A. din întreaga țară, începând cu data de
21.09.2016. Acționarii persoane fizice se vor putea prezenta la oricare unitate a CEC Bank S.A.,
orarul de plată a dividendelor încadrându-se în orarul de lucru al unităților bancare respective.
Plata dividendelor în numerar se face doar către acționarii persoane fizice, care nu au conturi de valori
mobiliare deschise la participanți (au acțiuni evidențiate în Secțiunea 1 a Registrului acționarilor).
Pentru acționarii persoane fizice care se vor prezenta la ghișeele CEC Bank S.A. în vederea plății
dividendelor, plata se va face astfel:
1. Pentru acționarii persoane fizice rezidente care se prezintă personal la ghișeu, plata
dividendelor se face în baza actului de identitate având înscris codul numeric personal (CNP).
Acționarul al cărui CNP înscris în actele de identitate prezentate la ghișeu nu concordă cu cel
înscris în evidențele Depozitului Central, se va adresa acestuia din urmă;
2. Pentru acționarii persoane fizice nerezidente care se vor prezenta personal la ghișeu, plata
dividendelor se face în baza pașaportului a cărui serie și număr trebuie sa corespundă cu
cele din evidențele Depozitarului Central;
3. Pentru acționarii persoane fizice reprezentați prin tutori sau curatori plata dividendelor se face în
baza următoarelor documente: actul de identitate al acționarului (CNP înscris), documentul care

atestă calitatea de tutore/curator (nume, prenume, CNP acționar și persoana desemnată) și actul
de identitate al tutorelui/curatorului; documentele menționate se prezintă în original, o fotocopie
a acestora (conforma cu originalul) se reține la bancă;
4. Pentru acționarii persoane fizice care împuternicesc o altă persoană, plata dividendelor se
face împuternicitului respectivei persoane, în baza următoarelor documente: act identitate
împuternicit, procură specială la notariat (eliberata cu maxim 3 ani anterior datei în care se
efectuează plata) care cuprinde pentru acționar/împuternicit – nume prenume, CNP și
împuternicirea pentru ridicarea dividendelor; documentele menționate se prezintă în
original, o fotocopie a acestora (conforma cu originalul) se retine la bancă;
Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba
română, iar dacă sunt emise de o autoritate străină acestea trebuie să fie apostilate sau
supralegalizate, după caz.
B2. Plăți prin virament bancar – în conturile deschise în lei la o bancă din România – pentru
acționarii persoane fizice și juridice:
Depozitarul Central pune la dispoziția tuturor acționarilor cu acțiuni în Secțiunea 1 a Depozitarului
Central opțiunea de a încasa orice sumă de bani cuvenită direct prin virament bancar într-un cont
bancar. Aceasta opțiune presupune înregistrarea codului IBAN la Depozitul Central, acesta putând
fi utilizat pentru încasarea mai multor sau tuturor deținerilor și rămânând valabil și pentru
distribuții ulterioare, până la o notificare contrară din partea acționarului. Înregistrarea codului
IBAN de către Depozitul Central va fi taxată conform grilei de tarife percepute deținătorilor de
instrumente financiare și se suportă de către fiecare acționar in parte (detalii: Depozitarul Central
la tel. 021.408.58.56; 021.408.59.23; e-mail dividende@depozitulcentral.ro).
Prin urmare, acționarii persoane fizice și juridice din această categorie (Secțiunea 1 Depozitar
Central) care doresc plata dividendelor prin transfer bancar, pot solicita și transmite către
Depozitarul Central documentele necesare plății diviendelor prin virament, astfel:
1. Acționarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau convențional, vor
transmite Depozitarului Central „Formularul de colectare cod IBAN” (disponibil pe site-ul
Depozitarului Central – www.depozitarulcentral.ro), în care se precizează banca și contul
(cod IBAN) deschis pe numele acționarului, însoțit de:
 Copia actului de identitate valabil in care să fie lizibil codul numeric personal –
certificat de titular „Conform cu originalul”;
 Extras de cont sau document eliberat de banca (semnat și ștampilat) prin care se
confirma existența contului pe numele acționarului, cu precizarea codului IBAN, în
original;
 Copia documentelor care atestă calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal
sau convențional, dacă este cazul – certificată de titular „conform cu originalul”.
2. Acționarii persoane juridice, prin reprezentant legal sau convențional, vor transmite
Depozitarului Central Formularul de colectare cod IBAN (disponibil pe site-ul Depozitarului

Central – www.depozitarulcentral.ro), în care se precizează banca și contul (cod IBAN)
deschis pe numele acționarului, însoțit de:
 Copie a certificatului de înmatriculare – certificată de titular „conform cu originalul”;
 Copie după documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societății
(certificat constatator emis de registrul comerțului / entitatea echivalentă – pentru
entitățile de naționalitate străină) – certificată de titular „conform cu originalul”;
 Copia documentelor care atestă calitatea de reprezentant convențional a
semnatarului cererii, dacă este cazul – certificată de titular „conform cu originalul”;
 Extras de cont sau un document eliberat de bancă (semnat și ștampilat) prin care se
confirmă existența contului pe numele titularului – persoană juridică, cu precizarea
codului IBAN, în original;
Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba
română, iar dacă sunt emise de o autoritate străină acestea trebuie sa fie apostilate sau
supralegalizate, după caz.
Solicitările de distribuire a dividendelor prin transfer bancar, împreună cu documentele
menționate, se vor trimite la adresa: Depozitarul Central S.A. – București, Bd. Carol I nr. 34 – 36,
sector 2. Depozitarul Central va verifica solicitările de plată transmise de acționari, iar în cazul în
care documentația nu este completă va solicita completarea acesteia, contactând acționarul la
numărul de telefon sau adresa de e-mail indicate de acesta în documentele transmise inițial.
Paragraf C. Aplicarea altor cote de impozitare – Plata amânată
C.1. Pentru acționarii nerezidenți care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale
Convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate între România și țara lor de rezidență, se vor
transmite la sediul AEROSTAR S.A. până la data de 09.09.2016 (pe lângă documentele
corespunzătoare formei de plată – dacă este cazul), următoarele:
 Solicitarea în original de aplicare a prevederilor celor mai favorabile ale Convențiilor de
evitare a dublei impuneri însoțită de
 Certificatul de rezidență fiscală, pentru anul în care are loc plata dividendelor (2016), în
termen de valabilitate, în original sau copie legalizată, apostilat/supralegalizat, dacă este
cazul, însoțit de traducerea autorizată în limba română, în original și documente suport
conținând datele de contact (necesare pentru eventualele clarificări).
În conformitate cu prevederile Codului Fiscal, certificatul de rezidență fiscală trebuie să cuprindă și
elementele de identificare a nerezidentului, precum și a autorității care a emis certificatul de
rezidență fiscală, ca de exemplu: nume, denumire, adresa, codul de identificare fiscală, mențiunea
că este rezident fiscal în statul emitent, precum și data emiterii certificatului.
Plata dividendelor în Data Plății (21.09.2016) este condiționată de transmiterea tuturor
documentelor complete și corecte și a eventualelor clarificări solicitate până la data de 09.09.2016.
Cererile de plată depuse ulterior Datei plății vor fi procesate, în cazul în care dividendele nu au fost

plătite, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea documentației complete și corecte
și a eventualelor clarificări.
C.2. Corespunzător deținerilor evidențiate in Secțiunea 1 a Depozitarului Central
Pentru plata dividendelor prin virament bancar, acționarii persoane fizice si juridice nerezidente
vor depune, pe lângă certificatul de rezidență fiscală documentele menționate la punctul B2.
Pentru plata dividendelor în numerar la ghișeele CEC Bank S.A., acționarii persoane fizice
nerezidente vor face cererea de aplicare a convenției și mențiune de plată ghișeu bancar, anexând
copia pașaportului.
C.3. Corespunzător deținerilor evidențiate in Secțiunea 2 a Depozitarului Central
În cazul în care se optează pentru Plata amânată a dividendelor, documentele menționate la C.1.
se vor transmite până cel târziu la data de 02.12.2016. Plata dividendelor cuvenite acționarilor
nerezidenți care au optat pentru plata amânată va fi efectuată în termen de cel mult 10 zile
lucrătoare de la data primirii prin intermediul Participanților, a documentației complete și corecte
și a eventualelor clarificări solicitate.
AEROSTAR S.A. va reține impozitul pe dividende în cote standard în vigoare prevăzută (5%) dacă:
 Nu s-a făcut opțiunea pentru plata amânată și nu s-a transmis certificatul de rezidență fiscală
(inclusiv documentele specificate) și eventualele clarificări solicitate până la data de
01.09.2016 , situație in care plata dividendelor se va efectua la Data plății (21.09.2016); sau
 S-a optat pentru Plata amânată, dar nu s-a transmis până la data de 02.12.2016, certificatul
de rezidentă fiscală (inclusiv documentele specificate) și eventualele clarificări, situație în
care plata dividendelor se va efectua pe Data plății amânate (21.12.2016).
Paragraf D. Dividendele cuvenite acționarilor decedați
Dividendele cuvenite acționarilor decedați se vor plăti doar după înregistrarea de către Depozitarul
Central a transferului direct de proprietate ca efect al succesiunii, în baza solicitării unia dintre
moștenitori.
În cazul acțiunilor deținute în coproprietate la Data de înregistrare, plata dividendelor se va efectua
după cum urmează:
 În cazul plăților în numerar, plățile se vor face cu condiția ca toți coproprietarii să se prezinte
la CEC Bank, personal sau prin reprezentantul legal și/sau convențional și să prezinte
documentele prevăzute pentru plățile în numerar;
 În cazul plaților către cai care au deschis cont la Participant, dividendele cuvenite
coproprietarilor vor fi virate Participantului ai cărui clienți sunt;
 În cazul plăților prin virament bancar, dividendele cuvenite coproprietarilor vor fi virate în
contul indicat de către toți coproprietarii în baza solicitării comune adresate Depozitarului
Central;

 În situația în care coproprietarii solicită atât înregistrarea de către Depozitarul Central a
transferului direct de proprietate asupra acțiunilor ca efect al ieșirii din indiviziune, cât și
plata directă către fiecare dintre coproprietari conform numărului de acțiuni dobândite în
proprietate exclusivă, Depozitarul Central va bloca plata dividendelor iar societatea va
calcula sumele de bani corespunzătoare fiecărui coproprietar, plata urmând a se realiza
conform prezentei proceduri.
Reamintim acționarilor faptul ca orice modificări de date in registrul acționarilor (modificări de
nume, domiciliu, moșteniri, etc) se realizează numai de către Depozitarul Central SA – cu sediul la
București, Sector 2, B-dul Carol I, nr. 34-36, et. 3, 8 si 9, tel. 021.408.58.60, 021.408.58.66,
021.408.58.19- la solicitarea acționarului/persoanei îndreptățite.
Informații suplimentare privind procedura de plata a dividendelor pot fi solicitate de la:
 Depozitarul
Central:
tel.
021.408.58.56,
021.408.59.23,
e-mail:
dividende@depozitarulcentral.ro
 AEROSTAR S.A.: tel. 0234.575.070 int. 1445 sau 1647, fax 0234/572023, e-mail:
aerostar@aerostar.ro
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