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BVB –ATS AeRO  
 
 

 EVENIMENT  IMPORTANT  DE RAPORTAT: 

 

  

Plata dividendelor cuvenite acționarilor UNISEM SA și procedura de plată a acestora 

valabilă începând cu data de 23.06.2021 

 

 

UNISEM  S.A. informează că, începând cu data de 23.06.2021, dividendele se vor plăti 

acționarilor astfel: 

 

1. Dividendele aferente exercițiului financiar 2020 si din rezultatul reportat din anii 

anteriori urmează a se plăti acționarilor începând cu data de 23.06.2021 – data plății, 

conform Hotărârii A.G.O.A. din data de 22.04.2021; 

 

2. Valoarea dividendului brut/acțiune este in valoare de 0.1053 lei/actiune si este 

compus din : valoarea dividendului brut/actiune pentru exercițiul financiar 2020 

este de 0.0198 lei/acțiune si valoarea dividendului brut/actiune pentru cel din 

rezultatul reportat din anii anteriori este de 0.0855 lei/actiune, sumă din care se va 

reține la sursă impozitul pe dividende, în cotele prevăzute de lege la data plății.  

 

3. Acționarii îndreptățiți să primească dividende distribuite din profitul net realizat în 

exercițiul financiar 2020 si din rezultatul reportat din anii anteriori sunt cei înregistrați 



în registrul consolidat al acționarilor la data de 15.06.2021 – data de înregistrare 

conform Hotărârii A.G.O.A. din data de 22.04.2021. Data de 14.06.2021 reprezintă 

ex-date conform Hotărârii A.G.O.A. din data de 22.04.2021; 

4. Plata dividendelor, cu respectarea prevederilor legale incidente, va fi efectuată de 

către Depozitarul Central, iar agentul de plată desemnat de UNISEM SA este 

Banca Transilvania 

 

5. Modalitatea de plată a dividendelor este prezentată în “Procedura de plată a 

dividendelor către acționarii UNISEM SA valabilă incepand cu data de 23 iunie 

2021”, care reprezintă Anexa la prezentul raport curent; 

 

 

“Procedura de plată a dividendelor către acționarii UNISEM SA valabilă incepand cu 

data de 23 iunie 2021” este disponibilă pe website-ul www.unisemromania.ro. 

 

Informații suplimentare privind procedura de plată a dividendelor pot fi solicitate de la: 

• Depozitarul Central S.A., cu sediul în București, B-dul Carol I, nr. 34-36, 

sector 2, et. 3, 8 si 9; e-mail: 

dividende@depozitarulcentral.ro; 

• UNISEM SA : tel 021/210.68.39 sau email: office@unisemromania.ro. 

 

Prezentul raport se afla publicat si pe site-ul societății www.unisemromania.ro 
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