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Politica de distribuție a dividendelor 
  
  
  
1. Dispoziţii Generale 
  
1.1. Politica privind distribuţia de dividende a Prefab SA cuprinde principiile, condiţiile și 
modalitatea de plată a dividendelor. 
  
1.2. Politica privind distribuţia de dividende se bazează pe angajamentul consiliului de 
administrație de a obține creșterea rentabilității capitalului și o dezvoltare a societății pe termen 
lung. De asemenea, politica privind distribuţia de dividende se fundamentează pe rezultatele 
financiare anuale, precum și pe o corelație între aceste rezultate financiare cu obiectivele de 
dezvoltare ale societății și interesele acționarilor. 
  
1.3. Dividendul este partea de profit net care se plătește acționarilor după închiderea 
exercițiului financiar, în funcție de tipul și numărul acțiunilor deținute, conform condițiilor 
fixate în adunarea generală a acționarilor, întrunită în ședința ordinară. Dreptul la dividend este 
accesoriu dreptului de proprietate asupra acțiunilor, afectat de (condiție suspensivă) 
înregistrarea unui profit la sfarsitul exercițiului financiar și de hotărârea adunării generale a 
acționarilor. 
 
 
 
2. Principii 
  
2.1. (1) Acţiunile  Prefab SA sunt acţiuni nominative cu valoare  de 0,5 lei fiecare, emise în 
formă dematerializată. Acţiunile sunt indivizibile,  Prefab SA recunoscând un singur titular 
pentru fiecare acţiune și conferă deţinătorilor drepturi egale. Dacă o acțiune devine proprietatea 
mai multor persoane,  Prefab SA va proceda la înscrierea unei singure persoane desemnata de 
toți proprietarii.   
          (2)  Prefab SA poate emite și acțiuni preferențiale cu aceeași valoare  precum acțiunile 
nominative, conform deciziei adunării generale a acţionarilor, clauzelor statutare/actului 
constitutiv și Legii nr.31/1990. Deținătorii acțiunilor preferențiale au un drept prioritar de a 
primi dividend din beneficiul societății, în cuantumul fixat de adunarea generală a acționarilor 
care nu poate fi mai mic decât cel al deținătorilor de acțiuni nominative cu drept de vot.  
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2.2. Fiecare acţiune emisă de  Prefab SA și deţinută de o persoană îi conferă acesteia dreptul de 
a beneficia de dividende pentru exerciţiul financiar anterior, în cuantumul și condiţiile stabilite 
de adunarea generală a acţionarilor și conform clauzelor statutare. 
  
2.3. (1) Plata dividendelor se face, de regula, anual, conform prevederilor legale și se distribuie 
acţionarilor proporţional cu numărul de acţiuni deţinute, raportat la valoarea capitalului social. 
Dividendele se distribuie conform cotei de participare a fiecărui acționar la capitalul social 
vărsat, nu la cel subscris. 
           
            
2.4. Dividendele nu au un cuantum fix, rata de distribuire a profitului la dividende pe care 
Consiliul de Administratie o va avea in vedere in formularea propunerii catre Adunarea 
Generala Ordinara a Actionarilor Prefab SA, se va situa intre 0% si 100% din profitul Prefab SA  
distribuibil ca  dividend, întrucât plata lor depinde de rezultatele financiare ale Prefab SA, de 
constituirea rezervelor legale, de prioritățile de dezvoltare ale societății, de evoluția legislației și 
a mediului economic și de decizia adunării generale a acționarilor. 
  
2.5. (1) Plata dividendelor se aprobă de adunarea generală a acționarilor, întrunită în ședința 
ordinară și se face în decurs de cel mult 6 luni, termen care se calculează începând cu data 
aprobării de către adunarea generală a acționarilor a situației financiare anuale pe care se 
întemeiază plata dividendelor. 
         (2) Orice acționar are dreptul de a cere plata dividendelor într-un termen de 3 ani de la 
data aprobării de către adunarea generală a acționarilor a situației financiare anuale pe care se 
întemeiază plata dividendelor. În caz de întârziere în plata dividendelor din culpa societății, 
peste termenul stipulat de 6 luni, orice acționar are dreptul la plata dividendelor plus 
rata dobânzii legale penalizatoare care se se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţa a 
BNR. 
 
 
3. Modalități de plată 

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 și ale actului constitutiv, plata 
dividendelor se poate face în numerar sau prin emiterea de noi acțiuni. 
            
3.1. Plata în numerar se face astfel: 
a) pentru un acționar care are deschis un cont de valori mobiliare la un intermediar participant 
la sistemul de compensare – decontare și registru al depozitarului central, plata dividendului se 
face prin intermediul depozitarului central și al participantului la sistemul de compensare – 
decontare și registru; 
b) pentru un acționar care nu are deschis un cont de valori mobiliare la un intermediar 
participant la sistemul de compensare – decontare și registru al depozitarului central plata se 
realizează de către depozitarul central prin agentul de plata. 
c) pentru acționari – persoane fizice rezidente care nu au cont de valori mobiliare la un 
intermediar participant la sistemul de compensare – decontare și registru al depozitarului 
central, plata se face în numerar la ghișeele agentului de plata în baza actului de identitate. 
Pentru curator/tutore se va prezența atât actul de identitate, cât și documentul care atestă 
calitatea de curator/tutore, iar pentru persoane împuternicite se va prezența actul de identitate 
și procura autentificată la notariat; 
d) în cazul dividendelor cuvenite moștenitorilor legali/testamentari plățile se vor face în baza 
actelor de succesiune. 
            (3) Depozitarul central pune la dispoziția acționarilor opțiunea de a încasa direct 
dividendele prin transfer bancar. Actionarii – persoane fizice vor trebui să transmită 
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depozitarului central formularul de colectare cod IBAN, în care se menționează banca și contul 
bancar deschis pe numele acționarului, copia actului de identitate și o copie după un extras de 
cont. Actionarii – persoane juridice vor transmite depozitarului central formularul de colectare 
cod IBAN, în care se precizează banca și contul bancar deschis pe numele acționarului, copie 
certificat de înmatriculare, copie după un extras de cont și împuternicirea reprezentatului legal.   
            (4) Persoanele nerezidente care dețin acțiuni și care optează pentru plata dividendelor în 
țara de rezidență, pot transmite societății într-un termen de 3 luni de la data aprobării plății 
dividendelor, solicitarea de aplicare a convenției de evitare a dublei impuneri și certificatul de 
rezidență fiscala emis de autoritatea competentă din statul în care își are reședința, în original 
sau copie legalizată. 
  
3.2.  Adunarea generală a acționarilor   aproba pe langa propunerea de repartizare a profitului 
net, suma bruta a dividendelor distribuite din profit si dividendul pe actiune si urmatoarele:  
       - Data platii, respectiv data la care incepe plata dividendelor nete, care nu va depasi 6 luni de 
la data aprobarii dividendelor;  

       - Data de inregistrare si ex data corespunzatoare, in baza carora se identifica actionarii care 
au dreptul sa primeasca dividende. 

           Prefab SA publica pe pagina de internet a societatii toate informatiile relevante privind 
plata dividendelor pentru fiecare an financiar in parte (suma dividendelor brute, dividendul brut 
pe actiune, data ex, data de inregistrare, data platii, modalitatile concrete de plata a 
dividendelor, documentele solicitate actionarilor pentru plata). 

 

Presedinte    Consiliu de Administratie 

Miluț Petre Marian         

 

 
 
 
 
 


