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Stimati clienti, 

  

Referitor la plata dividendelor distribuite de emitentul Erste Group Bank AG pentru exercitiul financiar 2017, va 
facem cunoscut ca in saptamana 04.06.2018 - 08.06.2018, se va demara plata dividendelor catre actionarii care 
au incheiat cu BCR un Contract de Prestari Servicii de Investitii Financiare, in urmatoarele conditii : 
 
Data de inregistrare: 30.05.2018 – data la care actionarii trebuie sa detina actiuni Erste Bank pentru a avea 
dreptul de a incasa dividende.   

Mentiuni: 
- Actionarii care au vandut actiunile Erste Bank in data de 28.05.2018 sau inainte de aceasta data nu au 

dreptul de a incasa dividende; 
- Ultima zi de tranzactionare in care investitorii puteau cumpara actiuni Erste Bank purtatoare de dividend a 

fost 28.05.2018. 
 

Data platii: 04.06.2018 - 08.06.2018 perioada in care Echipa Back Office Piete de Capital va efectua plata 
acestor dividende. 
 
Valoare dividend: 1.2 EUR/actiune* 
*Nu se retine impozit la sursa  
  

Contul in care se vireaza suma: contul in EUR mentionat in Contractul de Prestari Servicii de Investitii 
Financiare incheiat cu BCR.  
Daca pana in data de 04.06.2018 ora 10:00 actionarii nu comunica ca raspuns la notificarea primita pe e-mail un 
IBAN activ sau, in cazul conturilor bancare deschise la o alta Banca nu confirma IBAN-ul, sumele reprezentand 
dividende vor fi depuse in contul de tranzactionare si vor ramane la dispozitia beneficiarilor.  
 

Comision: comisionul pentru procesarea operatiunii va fi retinut din valoarea dividendului, valoarea acestuia fiind 
cuprinsa in Anexa 2 punctul E din Contractul de Prestari Servicii de Investitii Financiare incheiat cu BCR. 
   
Pentru informatii suplimentare, va puteti adresa persoanelor de contact mentionate in ANEXA 4 la Contractul de 

prestari servicii de investitii financiare: 

Nume si prenume Telefon E-mail 

Dragnea Gheorghe  0373516558 gheorghe.dragnea@bcr.ro  

Muresian Ioan Mihai Vlad 0373516560 mihai.muresian@bcr.ro  

Necula Gabriel 0373516559 gabriel.necula@bcr.ro  

Octavian Andrei Popescu 0373516543 octavianandrei.popescu@bcr.ro  
 

 

 

 

Multumim. 
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