Raspunsuri la intrebarile frecvent adresate cu privire la plata dividendelor OMV Petrom S.A.
pentru exercitiul financiar 2018

1. Incepand cu ce data plateste OMV Petrom dividendele aferente exercitiului financiar 2018?
In data de 13 iunie 2019 (“Data platii”) incepe plata dividendelor distribuite de OMV Petrom aferente
exercitiului financiar 2018, prin intermediul Depozitarului Central S.A ("Depozitarul Central") si BRD Groupe Société Générale ("BRD") - agentul de plata selectat.
Pentru actionarii care au cont deschis la Participant, plata se face automat de catre Depozitarul Central
in conturile Participantilor la Data platii. Pentru actionarii care nu au cont deschis la Participant, plata
dividendelor nete pentru anul 2018 se poate face incepand cu Data Platii pana la data de 14 iunie 2022
inclusiv, respectiv pe parcursul unui termen de trei ani de la data la care a inceput procesul de plata.

2. Care sunt modalitatile de plata a dividendelor aferente exercitiului financiar 2018?
Plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2018 va putea fi efectuata in urmatoarele
moduri:
a) prin Participanti (Banci Custode sau Brokeri): pentru persoane fizice si juridice sau
alte entitati care AU cont deschis la Participant.
Pentru actionarii persoane fizice, juridice sau alte entitati, care la Data de inregistrare detin
actiuni evidentiate in Sectiunea II a Registrului Actionarilor OMV Petrom in contul deschis la
Participant, dividendele vor fi platite automat prin virament bancar prin intermediul
Depozitarului Central in conturile Participantilor la Data platii.
b) prin intermediul Depozitarului Central, prin virament bancar, numai in cazul
solicitarilor actionarilor adresate direct acestuia
Depozitarul Central ofera posibilitatea tuturor actionarilor care nu au cont deschis la
Participant, sa incaseze orice suma de bani cuvenita prin virament bancar intr-un cont
bancar, indiferent de emitentul care distribuie aceste sume, optiunea fiind valabila si pentru
distributiile viitoare, pana la notificarea contrara expresa. Pentru a beneficia de aceasta
modalitate de plata actionarii sunt invitati sa se adreseze direct Depozitarului Central la
numarul

de

telefon

021.408.58.74

si

/

sau

adresa

de

e-mail:

dividende@depozitarulcentral.ro
c) prin intermediul agentului de plata - BRD Groupe Société Générale, astfel:
- in numerar la orice unitate BRD: numai pentru persoane fizice care NU au cont deschis
la Participant, in limita sumelor stabilite in legislatia aplicabila;
- prin virament bancar: persoane fizice si juridice/alte entitati care NU au cont deschis la
Participant.
Pentru platile prin virament bancar, actionarul trebuie sa completeze si sa transmita
formularul de cerere de plata (prin depunere la ghiseele BRD sau trimitere prin posta, dupa
caz), insotit de toate documentele suport indicate in acesta.
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3. Dividendele pot fi primite in actiuni in loc de bani?
Nu, dividendele se primesc numai sub forma de bani. Se poate insa reinvesti suma primita ca dividend
in actiuni OMV Petrom prin cumpararea acestora de pe piata.

4. Cand trebuie sa fie detinute actiunile pentru a avea dreptul la dividendele aferente anului 2018?
Plata dividendelor se va realiza numai catre actionarii OMV Petrom care, la data de 23 mai 2019, Data
de inregistrare aprobata de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor OMV Petrom din 19 aprilie
2019 ("AGOA") erau inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central.

5. Pot fi cerute si primite dividendele aferente anilor anteriori, neincasate pana in prezent?
Actualmente se mai pot incasa dividendele OMV Petrom aferente anilor 2016 si 2017, prin intermediul
BRD, agentul de plata selectat pentru anii respectivi. Pentru anul financiar 2015 OMV Petrom nu a
acordat dividende. Dividendele aferente exercitiului financiar 2016 pot fi incasate cel mai tarziu pana la
data de 12 iunie 2020 inclusiv, iar dividendele aferente exercitiului financiar 2017 pot fi incasate cel mai
tarziu pana la data de 22 iunie 2021 inclusiv.
Plata dividendelor nete cuvenite actionarilor OMV Petrom este supusa prevederilor generale in materia
prescriptiei, astfel incat dividendele neincasate in termen de 3 (trei) ani de la data inceperii platii, nu se
mai platesc, cu exceptia cazului in care se face dovada aplicarii cazurilor de suspendare/intrerupere a
cursului prescriptiei in conformitate cu prevederile legale.

6. Cum se calculeaza dividendele nete aferente anului 2018?
Valoarea totala a dividendelor nete cuvenite unui actionar este data de numarul de actiuni detinute la
data de inregistrare, inmultit cu valoarea per actiune a dividendului brut aprobat de AGOA din data de
19 aprilie 2019, din care se deduce valoarea impozitului pe dividende, aplicat conform prevederilor
legale in vigoare. Mai exact, valoarea neta a dividendelor si a impozitului aferent vor fi stabilite folosind
urmatoarea metoda de calcul: dividendul brut aferent fiecarui actionar va fi determinat prin inmultirea
numarului de actiuni detinute, la Data de Inregistrare, de catre actionarul respectiv, cu valoarea
dividendului brut aferent unei actiuni; suma rezultata va fi rotunjita prin lipsa la doua zecimale conform
Codului Depozitarului Central S.A. cu modificarile si completarile subsecvente; ulterior, impozitul pe
dividende va fi calculat aplicand rata de impozitare relevanta la valoarea bruta a dividendelor deja
rotunjita prin lipsa la doua zecimale; suma dividendelor nete de plata va reprezenta diferenta dintre
dividendul brut rotunjit la doua zecimale prin lipsa si suma aferenta impozitului rotunjita in plus/in minus
conform prevederilor legale.

7. Cum se calculeaza dividendele nete in cazul popririlor?
Dividendele nete in cazul popririlor se stabilesc astfel: din valoarea totala a dividendelor nete cuvenite
unui actionar se deduce valoarea sumelor poprite (in cazul unor popriri infiintate de Agentia Nationala
de Administrare Fiscala / Birouri de executori judecatoresti asupra veniturilor).
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8. Cand se calculeaza impozitul pe dividendele aferente anului 2018?
In conformitate cu prevederile Codului Fiscal Roman, impozitul pe dividende este un impozit retinut prin
stopaj la sursa si se calculeaza la data la care se efectueaza plata dividendului.
In cazul in care dividendele distribuite pentru 2018 nu vor fi platite pana la sfarsitul anului 2019, conform
reglementarilor in vigoare, impozitul pe dividende aferent acestora va fi calculat, retinut si platit de OMV
Petrom la bugetul de stat pana la data de 25 ianuarie 2020.

9. OMV Petrom va retine impozit la sursa din dividendele mele aferente anului 2018?
Da. Conform prevederilor Codului Fiscal Roman, regula generala este ca platitorul de venit sa retina
prin stopaj la sursa impozitul pe dividende din dividendul brut, cota standard de impozit pe dividende
aplicabila fiind in prezent de 5%, cu exceptiile prevazute de Codul Fiscal. Impozitul pe dividende va fi
retinut de OMV Petrom, atat pentru actionarii rezidenti in Romania, cat si pentru actionarii nerezidenti.
In cazul actionarilor nerezidenti, pentru a beneficia de prevederile mai favorabile ale Conventiilor de
evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statele de rezidenta ale actionarilor nerezidenti,
acestia trebuie sa furnizeze conform Anuntului privind plata dividendelor pentru anul 2018, inainte de
efectuarea platii dividendelor, certificatul de rezidenta fiscala valabil pentru anul in care are loc plata
dividendelor, in termen de valabilitate, in original sau copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este
cazul, insotit de traducere autorizata in limba romana, precum si detalii de contact pentru eventuale
clarificari asupra certificatului de rezidenta fiscala si/sau solicitari de documente suplimentare. In caz
contrar, OMV Petrom va retine din dividendul brut cota standard de impozit pe dividende de 5%
prevazuta de Codul Fiscal Roman.

10. Se datoreaza contributii sociale pentru dividendele incasate de persoanele fizice?
Pentru dividendele incasate de o persoana fizica in anul 2019, nu se datoreaza contributia la asigurarile
sociale (pensii).
Pentru dividendele incasate de o persoana fizica in anul 2019, in anumite conditii, se datoreaza
contributia de asigurari sociale de sanatate indiferent de calitatea de salariat a persoanei fizice
respective.
Contributia de asigurari sociale de sanatate se datoreaza de catre persoana fizica in cazul in care venitul
net anual cumulat din activitati independente, din drepturi de proprietate intelectuala, din asocierea cu
o persoana juridica (care indeplineste calitatea de contribuabil potrivit titlurilor II, III din Codul Fiscal sau
Legii nr. 170/2016), din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, din
investitii si din alte surse, estimat a se realiza pentru anul curent este cel putin egal cu nivelul a 12 salarii
minime brute pe tara in vigoare la data depunerii declaratiei, recalculat corespunzator numarului de luni
ramase pana la sfarsitul anului fiscal.
In calculul sus-mentionat nu vor fi considerate veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, din
arenda sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili protrivit titlului II, titlului III din Codul Fiscal
sau Legii nr. 170/ 2016, pentru care impozitul se retine la sursa.
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Incadrarea in plafonul anual de cel putin 12 salarii minime brute pe tara se efectueaza prin cumularea
veniturilor enumerate mai sus, cu mentiunea ca in cazul veniturilor din dividende si din dobanzi se iau
in calcul sumele incasate.
In vederea stabilirii contributiei datorate pentru anul 2019, persoana fizica va depune declaratia
“Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”.
Termenul de depunere a declaratiei unice este 31 iulie 2019 inclusiv sau 30 de zile de la data producerii
evenimentului (in cazul persoanelor fizice care, in cursul anului fiscal, incep sa desfasoare activitate si/
sau sa realizeze venituri din categoria celor mai sus mentionate).
Baza anuala de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta echivalentul a 12 salarii
minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice.
Cota de contributie este de 10%.
Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata de persoana fizica este pana
la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui pentru care se datoreaza contributia.

11. In cazul unui investitor nerezident, trebuie declarate dividendele obtinute in declaratia de
venit din tara de rezidenta fiscala?
Este posibil ca investitorilor nerezidenti sa li se solicite sa declare dividendele obtinute in declaratiile de
venit din tara lor de rezidenta, conform prevederilor legale aplicabile in statul lor de rezidenta si, de
aceea, e recomanda ca acestia sa solicite consultanta de specialitate in legatura cu obligatiile fiscale
pe care le au in tara lor de rezidenta.

12. Ce reprezinta data de referinta?
Data de referinta este data calendaristica, fixata de Directoratul OMV Petrom in temeiul reglementarilor
aplicabile si prevazuta in convocatorul AGOA pentru identificarea actionarilor care vor participa la AGOA
si vor vota in cadrul acesteia. Doar actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta
au drept de participare si vot in cadrul adunarii generale respective. Data de referinta este ulterioara
datei publicarii convocatorului AGOA.
Data de referinta pentru AGOA convocata pentru data de 19 aprilie 2019 a fost 9 aprilie 2019.

13. Ce reprezinta data de inregistrare?
Este data calendaristica stabilita de AGOA si serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a
beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA. Data
de inregistrare este ulterioara datei intrunirii adunarii generale cu cel putin 10 zile lucratoare.
Data de inregistrare stabilita de AGOA din data de 19 aprilie 2019, care a aprobat distribuirea
dividendelor aferente anului 2018, este 23 mai 2019.

14. Ce reprezinta Data platii dividendelor aferente anului 2018?
Este data de la care incepe plata dividendelor prin intermediul Depozitarului Central si a agentului de
plata selectat BRD. Data inceperii platii dividendelor aferente anului 2018 a fost aprobata de AGOA ca
fiind 13 iunie 2019.
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15. Se poate face plata dividendelor in numerar la ghiseele bancare BRD?
Da, este posibil, dar numai pentru persoane fizice sau imputerniciti ai persoanei fizice care nu au cont
deschis la Participant. In acest sens, este necesara deplasarea la orice agentie BRD avand in posesie
actul de identitate si, daca este cazul, fotocopii ale documentelor indicate in Anuntul privind plata
dividendelor aferente anului 2018, disponibil pe site-ul www.omvpetrom.com, sectiunea Investitori /
Actiuni si GDR-uri / Dividende / Dividende 2018 si originalele acestor documente (pentru a permite
reprezentantilor BRD sa verifice conformitatea copiei cu originalul). Originalele vor fi returnate
detinatorilor, in timp ce fotocopiile vor fi retinute de catre BRD. Originalele certificatelor de rezidenta
fiscala nu se vor returna, acestea fiind retinute de catre OMV Petrom in vederea aplicarii prevederilor
mai favorabile ale Conventiilor de evitare a dublei impuneri in conformitate cu prevederile Codului Fiscal
Roman.
In cazul in care documentele suport sunt emise intr-o limba straina, acestea trebuie apostilate /
supralegalizate, daca este cazul, si insotite de traducerea legalizata a acestora in limba romana.

16. Se pot primi dividendele direct in contul deschis la BRD? Care sunt demersurile in acest
sens?
Da, acest lucru este posibil pentru actionarii care nu au cont deschis la Participant. Pentru a primi
dividendele in contul deschis la BRD trebuie completat formularul "Cererea de plata prin virament bancar
a dividendelor nete distribuite de OMV Petrom S.A. pentru persoane fizice" sau "Cererea de plata prin
virament bancar a dividendelor nete distribuite de OMV Petrom S.A. pentru persoane juridice / alte
entitati".
Formularele completate si insotite de toate documentele suport indicate in acestea trebuie sa fie depuse:


la ghiseele bancare ale oricarei agentii BRD. In acest caz, documentele suport vor fi prezentate

in copie simpla si vor fi certificate pentru conformitate cu originalul, sub semnatura actionarului/
imputernicitulului acestuia. BRD va certifica conformitatea acestor copii cu originalele pe care solicitantul
trebuie sa le aiba asupra sa. In cazul in care documentele suport sunt emise intr-o limba straina, acestea
trebuie apostilate / supralegalizate, daca este cazul, si insotite de traducerea legalizata a acestora in
limba romana;
sau


prin posta, la adresa: Directia Titluri – BRD METAV – Corp A2, str. Biharia nr. 67-77, sector 1,

Bucuresti, Romania. In acest caz, documentele suport trebuie sa fie prezentate in copii legalizate si
transmise prin scrisoare recomandata la adresa anterior mentionata. In cazul in care documentele
suport sunt emise intr-o limba straina, acestea trebuie apostilate/ supralegalizate, daca este cazul, si
insotite de traducerea legalizata a acestora in limba romana.
Titularul contului bancar in care se solicita transferul dividendelor nete poate fi doar actionarul.

17. Se pot primi dividendele in contul bancar deschis la o alta banca decat BRD? Care sunt
demersurile in acest sens?
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Da, acest lucru este posibil. Pentru a primi dividendele intr-un cont bancar deschis la alta banca exista
doua variante:


Prin BRD, agentul de plata selectat, caz in care suplimentar fata de formularele de plata

completate si insotite de documentele suport mentionate in acestea, trebuie prezentat si un extras de
cont certificat de banca unde se solicita transferul contravalorii dividendelor sau alt document doveditor
emis de banca respectiva din care sa reiasa titularul contului.


Prin Depozitarul Central conform modalitatii de plata prezentata la punctul nr. 2, lit. b).

Titularul contului bancar in care se solicita transferul dividendelor nete poate fi doar actionarul.

18. Se pot primi dividendele in contul bancar deschis la o banca din afara Romaniei?
Da, acest lucru este posibil. In acest sens, trebuie transmise formularele de plata completate si insotite
de documentele suport mentionate in acestea.

19. Se pot plati dividendele intr-un cont bancar deschis intr-o alta moneda?
Plata dividendelor se va face in RON, dar, daca se solicita plata dividendelor intr-o alta moneda, suma
in RON aferenta dividendelor nete de incasat va fi convertita in valuta solicitata pe baza cursului de
schimb folosit de BRD la data platii. Aceasta optiune este valabila numai pentru platile prin virament
bancar pentru actionarii nerezidenti care nu au cont deschis la Participant.

20. In cazul in care se solicita plata dividendelor prin virament bancar intr-un cont deschis in
moneda straina este posibila negocierea cursului de schimb BRD?
Cursul de schimb poate fi negociat cu BRD pentru sume mai mari de 20.000 euro.

21. De unde pot obtine formularele "Cererea de plata prin virament bancar a dividendelor nete
distribuite de OMV Petrom S.A. pentru persoane fizice" sau "Cererea de plata prin virament
bancar a dividendelor nete distribuite de OMV Petrom S.A. pentru persoane juridice"?
Formularele sunt disponibile pe site-ul OMV Petrom (http://www.omvpetrom.com, sectiunea
Investitori/ Actiuni si GDR-uri / Dividende/ Dividende 2018), pe site-ul BRD (http://www.brd.ro) sau pe
site-ul Depozitarului Central (https://www.depozitarulcentral.ro).
Pentru descarcarea formularelor puteti accesa direct si urmatoarele adrese: https://www.brd.ro/pietefinanciare/custodie-depozitare-emitenti/servicii-emitenti; https://www.depozitarulcentral.ro, sau acestea
pot fi ridicate direct de la orice agentie BRD.

22. Ce forma de identificare poate fi inclusa in formularul de cerere de plata?
Un document de identitate (format nou sau vechi) avand mentionat codul numeric personal (CNP)
pentru cetatenii romani sau un pasaport avand mentionat numarul de identificare pentru cetatenii straini
reprezinta documente acceptabile.
Carnetul de conducere sau alte forme de acte de identitate cu fotografie, altele decat documentele
oficiale romanesti sau pasaport, nu sunt acceptate.
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23. Cum pot fi incasate dividendele unui actionar decedat?
In cazul in care in Registrul Actionarilor la Data de inregistrare sunt incluse persoane decedate,
dividendele urmeaza a se plati doar dupa solicitarea inregistrarii de catre mostenitor(i) si realizarea
inregistrarii de catre Depozitarul Central a transferului direct de proprietate asupra instrumentelor
financiare ca efect al succesiunii, in conformitate cu Regimul juridic aplicabil.

24. Cand se pot transmite formularele de plata?
Prezentarea la ghiseele BRD in vederea solicitarii platii in numerar sau prin virament se poate face
incepand cu data de 13 iunie 2019. Alternativ, solicitarile pentru plata intr-un cont bancar se pot
transmite si inainte de data respectiva, prin posta, catre Directia Titluri – BRD METAV – Corp A2, str.
Biharia nr. 67-77, sector 1, Bucuresti, Romania, caz in care toate documentele prevazute in formularele
de plata in copie trebuie transmise si in copie legalizata. In toate cazurile plata dividendelor aferente
anului 2018 se face de catre BRD incepand cu data de 13 iunie 2019.

25. Plata dividendelor se va face integral sau se percep comisioane bancare?
BRD nu va percepe actionarilor nici un comision bancar pentru plata dividendelor in RON, atat pentru
platile in numerar, cat si pentru platile prin transfer bancar in conturi deschise atat in Romania, cat si in
strainatate. Aceste comisioane bancare BRD vor fi suportate de catre OMV Petrom.
In cazul in care platile se fac prin Participanti sau intr-un cont bancar deschis la o alta banca decat BRD,
comisioanele entitatilor incasatoare (daca este cazul) vor fi suportate de actionari.

26. In ce termen de la depunerea cererii de plata se efectueaza plata dividendelor nete?
BRD va efectua plata dividendelor nete in cel mult o zi lucratoare (sau cel mult zece zile lucratoare in
cazul actionarilor nerezidenti care depun certificate de rezidenta fiscala) de la data primirii de catre BRD
a cererii de plata, insotita de documentele suport complete si corecte si a eventualelor clarificari si
documente suplimentare solicitate. Data creditarii conturilor bancare ale actionarilor depinde de circuitul
interbancar si de lantul de banci corespondente.
In cazul cererilor depuse la Depozitarul Central conform punctului 2, lit. b) plata se va face in cel mult 4
(patru) zile lucratoare.

27. Ce trebuie sa fac daca nu primesc banii in termenele precizate in formularele de plata?
Trebuie sa contactati BRD, care va investiga situatia, fara achitarea vreunui cost. Informatii suplimentare
privind procedura de plata a dividendelor pot fi solicitate la adresa titluri@brd.ro sau la telefon: +4 021
200 8372, +4 021 200 8387, +4 021 200 8385.

28. Ce trebuie sa fac daca suma primita nu corespunde cu numarul de actiuni pe care il detin?
Daca ati primit o suma diferita fata de cea asteptata in baza numarului de actiuni detinute, atunci trebuie
sa contactati Depozitarul Central SA pentru a cere un extras de cont la data de inregistrare 23 mai 2019.
Acest extras va confirma numarul de actiuni detinute, astfel incat utilizand instructiunile de la punctul 6,
veti putea calcula suma corespunzatoare dividendelor nete la care sunteti indreptatit. In cazul in care
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suma tot nu corespunde, puteti contacta pentru clarificari BRD la adresa titluri@brd.ro sau la telefon:
+4 021 200 8372, +4 021 200 8387, +4 021 200 8385 sau OMV Petrom la unul dintre numerele de
telefon: +4 0800 800 064 (acces gratuit), sau +4 021 402 2206.

29. Daca dau instructiuni gresite bancii si/sau doresc sa schimb instructiunile, ce trebuie sa fac?
Instructiunile pot fi schimbate doar daca, in urma solicitarii actionarului, BRD constata ca poate modifica
instructiunea de plata si confirma acest lucru. Pentru reinitierea platii orice cost aditional va fi suportat
de catre solicitant, inclusiv comisionul pentru tranzactie.

30. Pot incasa dividendele in numele altei persoane?
Nu, cu exceptia cazului in care sunteti imputernicit si detineti o procura speciala notariala in original sau
o copie legalizata de pe o procura speciala in acest sens si furnizati documentatia suport indicata in
formularul de plata.

31. Se va retine impozit din dividendele platite Fondurilor de Pensii?
Fondurile de pensii romane (fondurile de pensii facultative/ fondurile de pensii administrate privat) si
straine care nu intra sub incidenta prevederilor art. 43 din Codul Fiscal (in cazul fondurilor de pensii
romane) sau sunt scutite de impozit pe dividende (in cazul fondurilor de pensii straine), trebuie sa
depuna documente doveditoare care sa ateste statutul de fonduri de pensii mentionate la pct. 2.2.1 din
Anexa 1 din Anuntul privind plata dividendelor. Fondurile de pensii nerezidente, infiintate si autorizate
intr-unul din statele membre ale Uniunii Europene sau intr-unul din statele Spatiului Economic European,
care doresc sa beneficieze de scutire de impozit pe dividende, trebuie sa depuna documentele
doveditoare relevante mentionate la pct. 2.2.1 din Anexa 1 din Anuntul privind plata dividendelor.
In caz contrar, acestor entitati li se va retine impozit pe dividende in cota de 5%, conform prevederilor
Codului Fiscal Roman in vigoare.

32. Dividendele datorate actionarilor OMV Petrom, fonduri de investitii fara personalitate juridica
se vor achita fara retinerea impozitului pe dividende?
Neretinerea impozitului pe dividende prin raportare la prevederile art. 43 din Codul Fiscal, actionarilor,
fonduri de investitii fara personalitate juridica, incadrate astfel potrivit reglementarilor privind piata de
capital din Romania, este conditionata de primirea de catre OMV Petrom a documentelor mentionate la
pct. 2.2.2 din Anexa 1 din Anuntul privind plata dividendelor (la adresa din str. Fabrica de Glucoza nr.
11G, sector 2, cod postal 020331, Bucuresti, in atentia Departamentului Taxe – recomandam depunerea
direct la Registratura, pentru analiza cu celeritate a documentatiei) pana la data de 27 mai 2019 (pentru
fondurile de investitii care au cont deschis la Participant) sau impreuna cu formularul cerere de plata a
dividendelor nete pentru plata ulterior Datei platii (pentru fondurile de investitii care nu au cont deschis
la Participant). Daca documentele mentionate anterior si eventualele clarificari solicitate nu sunt
transmise pana la data de 27 mai 2019 pentru plata in Data platii (13 iunie 2019) sau impreuna cu
cererea de plata a dividendelor nete prin virament bancar pentru plata ulterior Datei platii, OMV Petrom
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va retine pentru respectivele fonduri de investitii impozitul pe dividende din dividendul brut in cota
standard prevazuta de Codul fiscal in vigoare.

33. Cand va avea loc distribuirea dividendelor aferente anului 2019?
Decizia de distribuire a dividendelor pentru anul 2019 va fi luata de catre AGOA dupa sfarsitul
exercitiului financiar aferent anului 2019 odata cu aprobarea de catre AGOA din 2020 a situatiilor
financiare incheiate la 31.12.2019. Alocarea dividendelor aferente anului 2019 va avea loc numai in
eventualitatea in care AGOA va aproba ca profitul pe 2019 sau doar o parte din el, sa fie distribuit sub
forma de dividende. Propunerea Directoratului privind distribuirea dividendelor pentru anul 2019 va fi
disponibila/publicata cel tarziu odata cu publicarea convocarii AGOA din 2020, astfel incat fiecare
actionar sa fie pe deplin informat in acest sens.
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