
SOCIETATEA “MECANICA CEAHLAU” S.A. 

- PIATRA NEAMT - 

 

Către, 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCURESTI 

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI 

RAPORT CURENT 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2016 şi ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM 

 

Data raportului 20.06.2017 

Denumirea entităţii emitente: Societatea “Mecanica Ceahlău” SA 

Sediul social: Municipiul Piatra Neamţ, str.Dumbravei, nr.6 

Numărul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069 

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 2045262 

Numărul de ordine în Registrul Comerţului : J.27/8/1991 

Capital social subscris şi vărsat : 23.990.846,00 lei  

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucureşti 

Evenimente importante de raportat : Distribuire dividende 

Consiliul de Administraţie al Societatii Mecanica Ceahlău SA, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, nr. 4 din 26.04.2017 aduce la cunoştinţa acţionarilor 

modalitatea de distribuire a dividendelor după cum urmează: 

 - Dividendul brut pe acţiune este de 0,0049 lei, sumă din care se va reţine la sursă impozitul pe dividende, 

în cotele prevăzute de legislaţia în vigoare la data plăţii; 

 

- Plata dividendelor va începe în data de 22.06.2017 (data platii), dar nu mai târziu de 6 luni de la data 

adunării generale a acţionarilor de stabilire a dividendelor; 

- Data de înregistrare 08.06.2017 (ex-date 07.06.2017) ca dată de identificare a acţionarilor care urmează 

să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA. 

 - Costurile aferente platii dividendelor vor fi suportate de catre actionari; 

 

 - În cazul actionarilor decedati, dividendele urmeaza a se plati la solicitarea succesorilor numai dupa 

efectuarea de catre Depozitarul Central Bucuresti a transferului actiunilor pe numele mostenitorilor. 

  



         Distribuirea dividendelor se face începand cu data de 22.06.2017  pentru platile prin transfer bancar, 

respectiv, incepand cu data de 22.06.2017 pentru platile in numerar, către acţionarii înregistraţi în Registrul 

Acţionarilor Mecanica Ceahlau SA la data de înregistrare 08.06.2017 (ex-date 07.06.2017) pana la data de 

22.06.2020 

 

 Modalităţile si termenele de plată a dividendelor sunt urmatoarele: 

 

 I. Plăţi în numerar pentru actionarii persoane fizice: 

 

Pentru acţionarii persoane fizice, plata dividendelor se va putea face în numerar, prin punere la dispozitie de 

catre Mecanica Ceahlau SA a sumelor cuvenite, la unitatile bancare BCR SA, aflate in mediul urban si in mediul 

rural, din intreaga tara, prin intermediul societăţii comerciale Depozitarul Central S.A. incepand cu data de 

22.06.2017. 

Actionarii persoane fizice se vor putea prezenta la unitatile bancare BCR SA, orarul de ridicare a dividendelor 

incadrandu-se in orarul de lucru al unitatilor bancare BCR SA. 

 

Plata dividendelor la unitatile BCR SA se face doar catre actionarii persoane fizice, astfel: 

  

1. Orice plata efectuata la ghişeu va fi confirmata prin semnatura de persoana care ridica efectiv Sumele de 

bani, pe chitanta aferenta platii respective. 

 

2. In cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, persoane fizice rezidente care se prezinta personal la 

ghiseu, plata Sumelor de bani se face in baza actului de identitate avand inscris codul numeric personal 

(C.N.P.). Identificarea Detinatorilor nereprezentati de Participant in Fisier se va face pe baza informatiei 

regasite in campul rezervat C.N.P.. 

 

3. In cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, persoane fizice nerezidente care se vor prezenta 

personal la ghiseu, plata Sumelor de bani se face in baza pasaportului a carui serie şi numar trebuie sa 

corespunda cu cele din Fisier. 

 

4. In cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, persoane fizice avand varsta sub 14 ani, plata Sumelor 

de bani se face reprezentatului legal in speta - tutorele/parintele minorului, in baza urmatoarelor 

documente: certificatul de naştere al Detinatorilor nereprezentati de Participant care trebuie sa aiba inscris 

C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine), actul juridic ce 

instituie tutela in cazul tutorelui care nu este unul dintre parinti + 1 fotocopie certificata pentru 

conformitate cu originalul (fotocopia se retine) şi actul de identitate al tutorelui/parintelui + 1 fotocopie 

certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine). 

 

5. In cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, persoane fizice avand instituita curatela, plata 

Sumelor de bani se face prin curatorul respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente: actul de 

identitate al Detinatorilor nereprezentati de Participant care trebuie sa aiba inscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie 

certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine), actul juridic ce instituie curatela + 1 

fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) si actul de identitate al 

curatorului + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine). 

 

6. In cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, persoane fizice care nu se prezinta personal la ghiseu 

ci mandateaza in acest sens o alta persoana, plata Sumelor de bani se face imputernicitului respectivei 

persoane, in baza urmatoarelor documente: procura speciala autentificata la notariat care cuprinde 

imputernicirea de ridicare a Sumelor de bani eliberata  cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei in care se 

efectueaza plata, cu exceptia cazului in care imputernicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 

ani si este valabila la data la care se efectueaza plata + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu 

originalul (fotocopia se retine) şi actul de identitate al imputernicitului + 1 fotocopie certificata pentru 

conformitate cu originalul (fotocopia se retine). 

 



7. Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana iar 

daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.  

 

8. Situatii exceptionale 

 

Nu se va efectua plata Sumelor de bani la ghiseu in urmatoarele cazuri: 

a) catre Detinatorii nereprezentati de Participant al caror C.N.P. din actele prezentate la ghiseu nu concorda cu 

cel inscris in Fisier, acestia urmand a fi indrumati catre Depozitarul Central. 

b) catre mostenitorii Detinatorilor nereprezentati de Participant decedati inscrisi in Fisier. Acestia vor fi indrumati 

catre Depozitarul Central. 

c) In orice alta situatie exceptionala, care nu se incadreaza in situatiile prevazute in prezentul Contract, caz in 

care Detinatorii nereprezentati de Participant se vor adresa Depozitarului Central. 

d) nu pot fi platite in numerar sume mai mari de 10.000 de lei, potrivit cadrului juridic aplicabil (Legea nr. 

70/2015) 

 

 II. Plăţi prin transfer bancar (in conturi deschise in lei la o banca din Romania) pentru actionarii 

persoane fizice si juridice. 

 

 Incepand cu data 22.06.2017 actionarii persoane fizice si juridice, care doresc plata dividendelor prin 

transfer bancar,  pot solicita  şi transmite către Depozitarul Central S.A. documentele necesare plăţii dividendelor 

după cum urmează:  

 1. Detinatorii de instrumente financiare persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau 

convenţional, vor prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN,  in care se vor preciza banca 

si contul (cod IBAN) deschis pe numele Detinatorului de instrumente financiare (modelul este disponibil pe site-

ul Depozitarului Central - www.depozitarulcentral.ro), insotita de: 

 copia actului de identitate valabil in care sa fie lizibil codul numeric personal – certificata de titular 

„conform cu originalul”; 

 extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta 

contului pe numele Detinatorului de instrumente financiare, cu precizarea codului IBAN, in original; 

 copia documentelor care atesta calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau conventional, daca 

este cazul – certificata de titular „conform cu originalul”; 

 dovada achitarii tarifului 

 

2. Detinatorii de instrumente financiare persoane juridice, prin reprezentant legal sau convenţional, vor 

prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN in care se precizeaza banca si contul (cod 

IBAN) deschis pe numele Detinatorului de instrumente financiare (modelul este disponibil pe site-ul 

Depozitarului Central www.depozitarulcentral.ro), insotita de: 

 copie a certificatului de inmatriculare – certificata de titular „conform cu originalul”; 

 copie dupa documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii (certificat constatator emis 

de registrul comertului/entitatea echivalenta – pentru entitatile de nationalitate straina) – certificata de 

titular „conform cu originalul”; 

 copia documentelor care atesta calitatea de reprezentant conventional a semnatarului cererii, daca este 

cazul – certificata de titular „conform cu originalul”; 

 extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta 

contului pe numele titularului - persoana juridica, cu precizarea codului IBAN, in original; 

 dovada achitarii tarifului  

 

Solicitarile de virare a dividendelor in cont bancar se vor transmite la adresa: Depozitarul Central SA – Bucureşti, 

B-dul Carol I nr. 34-36, etaj. 3, sector 2, fax 021.408.58.14 

http://www.depozitarulcentral.ro/
http://www.depozitarulcentral.ro/


 

Toate solicitarile de mai sus vor contine inclusiv emailul si numarul de telefon la care pot fi contactati actionarii 

sau intermediarii/reprezentantii acestora, dupa caz, in eventualitatea unor clarificari. 

 

 

 3. Acţionarii persoane fizice sau juridice care la data de 08.06.2017 (ex-date 07.06.2017) (data de 

inregistrare cf. Hot AGOA) deţin actiuni emise de Mecanica Ceahlau SA.,  în conturi deschise la participanţii la 

sistemul Depozitarului Central (Societati de servicii de investitii financiare si banci), vor primi dividendele 

aferente detinerilor respective, in contul participanţilor respectivi.   

  

 

 

III. Persoanele fizice/juridice nerezidente  

 

In vederea aplicarii prevederilor din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata si norme 

metodologice de aplicare, pentru aplicarea acordurilor de evitare a dublei impuneri cu privire la impozitele pe 

venit si capital si pentru aplicarea prevederilor privind regimul fiscal comun pentru actionarii rezidenti ai unor 

tari membre ale UE sau AELS, nerezidentul va depune certificatul de rezidenţă fiscală in original eliberat de către 

autoritatea competentă din statul său de rezidenţă, la sediul social al Societatii Mecanica Ceahlau S.A din Piatra 

Neamţ, str. Dumbravei, nr. 6, judetul Neamt.  

In cazul in care, actionarul nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala, impozitul reţinut se va calcula prin 

aplicarea cotei aplicabilă acţionarilor rezidenţi. 

 

 IV.  Pentru actionarii al caror dividend net are o valoare mai mica decat comisioanele de plata, 

acestia pot intra în posesia dividendelor cuvenite începând cu data de 22.06.2017 astfel: 

Plata în numerar la sediul Mecanica Ceahlau  S.A.  din Piatra Neamţ, str. Dumbravei, nr. 6 pentru acţionarii 

persoane fizice sau juridice (pe baza unei solicitări scrise însoţită de copia actului de identitate sau de 

certificatul de inmatriculare si certificat constatator); 

 

 V. Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoţite de traducerea legalizată în limba română 

iar dacă sunt emise de o autoritate străină acestea trebuie să fie apostilate sau supralegalizate, după caz.    

 

 

Preşedinte CA 

Trifa Aurelian-Mircea-Radu 

 

 


