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RAPORT CURENT

DIN DATA DE 29.05.2019

SC AAGES SA
Str. Agricultorilor nr. 16, Sangeorgiu de Mures, 547530, judetul Mures
Piata pe care se tranzactioneaza valorie mobiliare BVB categoria standard

Cod de inregistrare fiscala RO1996550
Capital social subscris si varsat 2.000.000 lei
Numar de ordine in ORC: J26/577/1991

COMUNICAT DISTRIBUIRE DIVIDENDE
Subscrisa AAGES SA , cu sediul social in localitatea Sangeorgiu de Mures, Strada
Agricultorilor, nr 16, judet Mures, avand Numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului
Cluj J26/577/1991 si CUI RO1996550, legal reprezentata prin Dl Molnar Gabor-Director
General , prin prezenta informeaza investitorii cu privire la faptul ca:


incepand cu data de 04 Iunie 2019-data platii- va incepe procesul de distribuire a
dividendelor aprobate prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor din data de 24
Aprilie 2019. Distribuirea va avea loc in urmatoarele conditii:

1. Suma totala aprobata penru distribuire ca dividende: 1.500.000 lei;
2. Dividendul brut/actiune: 0,15 lei;
3. Beneficiarii dividendelor: actionarii inregistrati in evidentele Depozitarului Central la sfarsitul zilei
de 15 Mai 2019 (data de inregistrare, asa cum a fost aprobata de AGOA din 24.04.2019), ex date
fiind data de 14 Mai 2019;
4. Modalitatea de distribuire a dividendelor:
-dividendele vor fi distribuite prin intermediul Depozitarului Central SA;
-Agentul de plata desemnat: BRD GSG SA;
- Pentru acţionarii care la data de înregistrare deţin acţiuni evidenţiate în Secţiunea a II a a
Registrului Acţionarilor în contul deschis la un Participant, dividendele vor fi plătite prin virament
Bank: BRD GSG Tg.Mures, Swift Code: BRDEROBU, IBAN: RO49BRDE270SV03080132700 / RON;
RO14BRDE270SV02447422700 / EUR, Cap. soc. 2.000.000 RON

2
bancar în baza instrucţiunilor Depozitarului Central în conturile Participanţilor la data plătii, fără
prezentarea unor documente suplimentare.
-pentru actionarii nereprezentati de Participanti al caror cont bancar (IBAN) se afla in
evidentele Depozitarul Central SA, plata dividendelor va fi efectuata prin virament bancar;
-in cazul actionarilor nereprezentati de Participanti care nu detin un cont bancar al carui
IBAN sa existe in evidentele Depozitarul Central, plata dividendelor va fi efectuata in numerar, la
ghiseele Agentului de plata desemnat, respectiv BRD GSG SA. Ridicarea dividendelor in numerar va
putea fi efectuata de catre actionarii rezidenti pe baza cartii de identitate (avand inscris Codul
Numeric Personal), iar pentru actionarii nerezidenti, pe baza de pasaport a carui serie si numar
trebuie sa corespunda cu cele din evidentele Depozitarului Central.

Facem precizarea ca in conformitate cu Legea 227/2015 (Codul Fiscal), Societatea are obligatia
legala de a retine si de a vira la bugetul statului impozitul pe dividende.

Cu stima,
Director General
Molnar Gabor

