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Stimate acționar,   

 

Ca urmare a Hotărâri i Adunării Generale Ordinare a Acționari lor din data de 

03.04.2017,  Soft Apl icat iv ș i Servici i S.A. vă aduce la cunostință că plata dividendelor 

aferente profitului net real izat în anul f inanciar 2016 se va efectua începând cu data 

de 11.04.2017 astfel: 

 

  Suma totală repart izată cu tit lu de div idende este de 41.165,68 lei și reprezintă 

100 % din profitul net repart izat în exerciț iul f inanciar 201 6. 

 

  Dividendul brut ce se va acorda pentru o acțiune  înregistrată  în Registrul 

Acționari lor și deținută la data de refer ință 20.03.2017 este de 0,2443 

lei/acțiune.  Societatea va calcula și va reține la sursă impozitul pe dividende în 

cotele prevăzute de legislația în vigoare  

 

  Pentru acționari i  care au cont într -o bancă din România plata se va face prin 

transfer bancar. Rugăm ca ,  în acest caz, să comunicați ,  la sediul societăț i i  sau 

pe e_mail  office@sas-sibiu.ro,  banca si codul IBAN  deschis pe numele 

acționarului (preferabil un extras de cont de la bancă pe numele acț ionarului),  

până cel tărziu în data de 10.04.2017. 

 
  Pentru acționari i care nu au un cont într -o bancă plata se poate face personal,  

pe baza actului de identitate, la sediul societăț i i din Sibiu, strada Someșului nr 

19, zi lnic intre orele 12-15.30. Plăți le se pot efectua și pe baza de procură 

autentif icătă la notariat  in cazul în care acționarul mandatează o persoană  să - i  

r idice div idendele.  

 

  În cazul persoanelor decedate dividendele se vot plăti  doar după transferul de 

proprietate asupra acțiunilor ca efect al succesiuni i.  

 

 

 

                 Data:05.04.2017                                                       Administrator unic, 
 
                                                                           Dan Cismașiu 
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