
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICA DE DIVIDEND 
 
 
In conformitate cu art. 67 din Legea 31/1990 dividendul este cotă-parte din 
beneficiul realizat de o societate şi atribuit fiecărui asociat proporţional cu cota de 
participare a acestuia la capitalul social vărsat. 
 
Plata dividendelor anuale se realizeaza la propunerea specifica a Consiliului de 
Administratie, aceasta fiind supusa spre aprobare adunarii generale  actionarilor. 
Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor este obligată ca, în cel mult 5 luni de la 
încheierea exerciţiului financiar, să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile 
financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie, 
respectiv de directorat şi de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de 
auditorul financiar, şi să fixeze dividendul (art. 111 Legea 31/1990). 
 
Dividendele se plătesc la data stabilită de Adunarea Generală sau, dupa caz, la data 
stabilită de legi speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situaţiei 
financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat. 
 
Dividendul pe actiune este o suma bruta. Repartizarea profitului contabil ramas 
dupa deducerea impozitului pe profit se efectueaza conform prevederilor OG 
64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.  
 
Consecventi politicilor noastre cu privire la cresterea cifrei de afaceri, reducerea 
costurilor si punerea in piata de noi produse la preturi mai accesibile care sa 
conduca la inregistrarea de economii atat la populatie cat si la bugetul statului, 
acordam in continuare o atentie deosebita Programului investitional. 
 
Incepand cu anul 2015, distribuirea dividendelor se face centralizat, utilizand 
serviciile Depozitarului Central, potrivit procedurii publicate de societate pe site-ul 
propriu, inainte de data inceperii platii dividendelor. 
 
Plata dividendelor se face actionarilor Antibiotice S.A. Iasi, inscrisi in Registrul 
Actionarilor la data de inregistrare aprobata de adunarea generala a actionarilor. 
 
In conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital, plata dividendelor 
distribuite de catre Antibiotice Iasi, se realizeaza prin intermediul Depozitarului 
Central Bucuresti, al Participantilor la sistemul de compensare-decontare si registru 
(intermediarii in conformitate cu Legea 297/2004, art. 2, pct. 14, care au incheiat 
contract de participare la sistemul Depozitarului Central) si al agentului de plata. 



 

I. Plata pentru actionarii persoane fizice care nu au conturi de valori mobiliare 
deschise la participanti (Sectiunea I – Depozitar Central) 

 
1. Plati in numerar la ghiseele Agentului de plata 

Pentru actionarii persoane fizice, plata dividendelor se face in numerar, prin 
punere la dispozite a sumelor cuvenite la ghiseele Agentului de plata. 
Pentru actionarii persoane fizice care imputernicesc o alta persoana, plata 
dividendelor se face imputernicitului respectivei persoane. 

 
2. Plati prin virament bancar in conturi deschise in lei, la o banca din Romania 

 
Depozitarul Central pune la dispozitia tuturor actionarilor care detin actiuni in 
Sectiunea I, optiunea de a incasa orice suma de bani cuvenita, direct, prin virament 
bancar, intr-un cont bancar. Prin urmare, actionarii persoane fizice si juridice din 
aceasta categorie, care doresc plata dividendelor prin transfer bancar, pot solicita si 
transmite catre Depozitarul Central documentele necesare efectuarii platii 
dividendelor. 
Solicitarile prin transfer bancar, impreuna cu documentele mentionate, se transmit 
Depozitarului Central, care verifica documentatia transmisa de actionari, iar in 
cazul in care documentatia nu este completa, solicita completarea acesteia, 
contactand actionarul la numarul de telefon sau adresa de e-mail indicate de acesta 
in documentatia transmisa initial. 
 

II. Plata pentru actionarii care au conturi de valori mobiliare deschise la participant 
– banci custode sau SSIF (Sectiunea II Depozitar Central): virament in conturile 
participantilor 

 
Pentru actionarii persoane fizice sau juridice care la data de inregistrare detin 
actiuni emise de Antibiotice Iasi, evidentiate in Sectiunea II a Registrului 
Actionarilor, dividendele se platesc automat in data platii, prin virament bancar, 
prin intermediul Depozitarului Central, in conturile Participantilor respectivi, fara 
prezentarea unor documente suplimentare. 
 
Pentru actionarii nerezidenti pentru care se doreste aplicarea prevederilor mai 
favorabile ale Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiata intre Romania si 
tara lor de rezidenta sau prevederile mai favorabile aplicabile fondurilor de pensii 
nerezidente (astfel cum sunt ele definite in legislatia statului membru al U.E sau 
intr-unul din statele A.E.L.S.), documentele se transmit la sediul Antibiotice Iasi. 
 

III. Plata dividendelor cuvenite actionarilor decedati 
 
Dividendele cuvenite actionarilor decedati se vor plati prin intermediul Agentului de 
plata, doar dupa inregistrarea de catre Depozitarul Central Bucuresti, a transferului 
direct de proprietate ca efect al succesiunii, in baza solicitarii mostenitorilor. 
 
 
Plata dividendelor cuvenite actionarilor societatii Antibiotice SA Iasi, se face in baza 
unei Proceduri de distribuire a dividendelor, care stabileste modalitatile de plata 
ale acestora, catre detinatorii sai de valori mobiliare. 
 



IV. Precriptia dividendelor 

 
Conform politicii societatii, dividendele stau la dispozitia actionarilor de 3 ani de la 
data distribuirii lor, data platii fiind stabilita prin hotararea adunarii generale a 
actionarilor. 
 
 
 
 


