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RAPORT CURENT

DIN DATA DE 16.05.2022

SC AAGES SA
Str. Agricultorilor nr. 16, Sângeorgiu de Mureș, 547530, județul Mureș
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare BVB categoria standard

Cod de înregistrare fiscală RO1196550
Capital social subscris și vărsat 2.000.000 lei
Număr de ordine ORC: J26/577/1991

COMUNICAT DISTRIBUIRE DIVIDENDE
Subscrisa AAGES SA, cu sediul social în localitatea Sângeorgiu de Mureș, Strada Agricultorilor,
nr 16, județ Mureș, având numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Mureș
J26/577/1991 și CUI RO1196550, legal reprezentată prin Molnar Gabor-Director General, prin
prezenta informează investitorii cu privire la faptul că:


începând cu data de 09 Iunie 2022 -data plății- va începe procesul de distribuire a
dividendelor aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din data de 27
Aprilie 2022. Distribuirea va avea loc în următoarele condiții:

1. Suma totală aprobată penru distribuire ca dividende: 2.000.000 lei;
2. Dividendul brut/acțiune: 0,2 lei;
3. Beneficiarii dividendelor: acționarii înregistrați în evidențele Depozitarului Central la sfârșitul
zilei de 18 Mai 2022 (data de înregistrare, așa cum a fost aprobată de AGOA din data de
27.04.2022), ex-date fiind data de 17 Mai 2022;
4. Modalitatea de distribuire a dividendelor:
- dividendele vor fi distribuite prin intermediul Depozitarului Central SA;
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- agentul de plată desemnat: BRD GSG SA;
- pentru acționarii care la data de înregistrare dețin acțiuni evidențiate în Secțiunea a II-a a
Registrului Acționarilor în contul deschis la un Participant, dividendele vor fi plătite prin virament
bancar, în baza instrucțiunilor Depozitarului Central în conturile Participanților la data plății, fără
prezentarea unor documente suplimentare.
- pentru acționarii nereprezentați de Participanți ai căror cont bancar (IBAN) se află în
evidențele Depozitarul Central SA, plata dividendelor va fi efectuată prin virament bancar;
- în cazul acționarilor nereprezentați de Participanți care nu dețin un cont bancar al cărui
IBAN să existe în evidențele Depozitarul Central, plata dividendelor va fi efectuată în numerar, la
ghișeele Agentului de plată desemnat, respectiv BRD GSG SA. Ridicarea dividendelor în numerar va
putea fi efectuată de către acționarii rezidenți pe baza cărții de identitate (având înscris Codul
Numeric Personal), iar pentru acționarii nerezidenți, pe baza de pașaport a cărui serie și număr
trebuie să corespundă cu cele din evidențele Depozitarului Central.
Facem precizarea că, în conformitate cu Legea 227/2015 (Codul Fiscal), Societatea are obligația
legală de a reține și de a vira la bugetul statului impozitul pe dividende aferent.

Cu stimă,
Director General
Molnar Gabor

