S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.
Bucuresti
Sediul social: Bucuresti, sector 3, Piata Unirii nr.1
Numarul de telefon/fax: 30.30.208/30.30.236
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 328.521
Numarul si data înregistrarii la O.R.C.: J40/7875/1991
Capitalul social subscris si varsat: 5.207.302,5 lei

COMUNICAT DE PRESA
cu privire la plata dividendelor
SC Unirea Shopping Center SA, informeaza actionarii ca, în conformitate cu
prevederile Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor din data de 30.05.2007, in perioada 1
– 10 septembrie 2007, se vor plati dividendele aferente anului 2006, reprezentand un dividend
brut in suma de 3,98 RON/ actiune.
Actionarii indreptatiti sa primeasca dividende sunt cei inregistrati in Registrul Actionarilor la data
de 15 iunie 2007.
Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de SC Unirea Shopping Center SA si
varsat la bugetul de stat in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Plata se va face la solicitarea actionarilor
- prin virament intr-un cont bancar, deschis la o banca in Romania pentru persoanele fizice
si juridice
- in numerar prin casieria societatii pentru persoane fizice
Solicitarile privind plata prin virament a dividendelor trebuie sa contina urmatoarele date:
- pentru persoane fizice: numele si prenumele actionarului, codul numeric personal, codul
IBAN al contului bancar personal, banca la care se va efectua viramentul, copie a cartii
de identitate, buletin sau pasaport
- pentru persoane juridice : solicitarea semnata de reprezentantul legal (cu stampila
societatii), codul IBAN al contului si banca in care se face viramentul, copie a
certificatului de inmatriculare.
Solicitarile de virare a dividendelor in cont bancar si comunicarea datelor privind conturile se
primesc la numarul de fax 021/30.30.236
In cazul actionarilor decedati dividendele urmeaza a se plati dupa efectuarea transferului
actiunilor pe numele mostenitorilor, la solicitarea acestora prin virament sau prin casieria
societatii
Rugam actionarii sa precizeze in solicitare numarul de telefon la care pot fi contactati in
cazul unor neclaritati.
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