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ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2022 

 

NOTA  

privind punctul 6. al ordinii de zi 

 

La punctul 6. al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor UNISEM S.A. este mentionata 

urmatoarea problema: 

 

„6. Informare privind efectuarea in exercitiul financiar al anului 2020 a inregistrarii contabile ca 

„venituri” a dividendelor stabilite prin hotararea nr. 375 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 

data de 28.04.2017, neridicate pana la data de 31.08.2020, pentru care dreptul la actiune s-a stins prin 

prescriptie.” 

 

Prin pct. 2.2. din hotararea nr. 375 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2017 s-a 

aprobat repartizarea profitului aferent anului 2016 in suma de 528.805,07 lei in dividende, rezultand un 

dividend brut pe actiune de 0,0067 lei. 

 

Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor care au/au avut dreptul la dividendele mentionate mai sus 

a fost 16.05.2017, stabilita prin pct. 10 din hotararea nr. 375  a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 

data de 28.04.2017. 

 

Data Platii acestor dividende a fost 06.06.2017, potrivit pct. 2.2. din hotararea nr. 375 a Adunarii Generale 

Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2017. 

 

Dividendele au fost platite de catre Societate prin intermediul Depozitarului Central S.A. Societatea si-a 

indeplinit obligatiile legale de a face publice informatiile referitoare la distribuirea dividendelor fixate de 

Adunarea Generala a actionarilor Societatii atat odata cu aprobarea modului de repartizare a profitului anual 

inregistrat de Societate (comunicate in presa, pe site-ul propriu, site-ul BVB, ORCB), cat si cu prilejul 

aprobarii, initierii si derularii procedurii de plata. 
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Termenul legal al exercitiului dreptului la actiune pentru plata dividendelor este de 3 ani si curge de la Data 

Platii, in speta de la data de 06.06.2017. Prin urmare, dividendele neridicate de catre actionarii inregistrati in 

Registrul actionarilor la Data de Inregistrare (16.05.2017) pana la data de 06.06.2020, sunt prescrise cu 

incepere din data de 07.06.2020.  

 

La data de 01.09.2020 Societatea a operat in contabilitate prescrierea sumei de 57.351,05 lei, in baza art. 2517 

din Codul Civil, si a inregistrat aceasta suma la capitolul „alte venituri” – cont 758, in baza prevederilor 

legale.  

 

 

Societatea UNISEM S.A. 

Presedinte Consiliul de Administratie 

Sergiu MIHAILOV 

 

 


