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Către: Bursa de Valori București 

Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare 

 

 

COMUNICAT  

privind plata dividendelor distribuite din profitul realizat în exercițiului financiar 2012 

 

S.I.F. Transilvania aduce la cunoștința acționarilor faptul că, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale 

Ordinare a Acționarilor din data de 20.04.2013, publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 2537/14.05.2013, 

plata dividendelor distribuite din profitul net realizat în anul 2012 are următoarele coordonate: 

- Suma totală repartizată cu titlu de dividende din profitul net realizat în exercițiul financiar 2012 este de 

191.125.083 lei (90,07% din profitul net realizat și repartizat); 

- Dividendul brut ce urmează a se acorda pentru o acțiune deținută la data de înregistrare este de 0,175 

lei/acțiune; societatea va calcula și va reține la sursă impozitul pe dividende în cotele prevăzute de legislația în 

vigoare la data plății, impozit pe care îl va declara și vira la bugetul statului. 

- Acționarii îndreptățiți să primească dividende distribuite din profitul net realizat în exercițiul financiar 2012 sunt 

cei înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la data de înregistrare aprobată de adunarea generală a 

acționarilor, respectiv la data de 10.05.2013; 

- Dividendele distribuite din profitul realizat în exercițiul financiar 2012 urmează a se plăti acționarilor în cel mult 

șase luni de la data ținerii adunării generale de aprobare a acestora; 

- În cazul plăților efectuate prin mandat postal și/sau printr-un agent de plată, costurile aferente (taxe poștale, 

comisioane) vor fi suportate de către acționarul beneficiar al dividendelor. 

 

Având în vedere cele de mai sus, Directoratul S.I.F. Transilvania, cu avizul Consiliului de Supraveghere, a hotărât 

ca plata dividendelor distribuite din profitul realizat în exercițiul financiar 2012 să se efectueze începând cu data 

de 01.08.2013, prin următoarele modalități: 

 

I. Acționarii persoane fizice care dețin peste 10.000 acțiuni, acționarii persoane juridice și acționarii 

nerezidenți pot intra în posesia dividendelor prin virament bancar în conturile personale deschise în lei la bănci 

din România. Plata dividendelor se va efectua la cerere, în baza solicitărilor transmise de acționari la sediul 

societății și care vor fi însoțite de următoarele documente: 

 

I.1 Pentru acționarii persoane fizice:  

- solicitare scrisă semnată de către acționar, în care se vor preciza banca și codul IBAN al contului deschis pe 

numele acționarului; 

- copia actului de identitate valabil în care să fie lizibil codul numeric personal; 

   

 



 

- copie extras de cont sau un document eliberat de bancă prin care se confirmă existența contului pe numele 

acționarului, cu precizarea codului IBAN, valabil la data solicitării. 

Documentația prevăzută mai sus va fi transmisă prin poștă, fax sau e-mail.   

 

I.2 Pentru acționarii persoane juridice: 

- solicitare în original semnată de reprezentantul legal al societății și ștampilată cu ștampila societății, în care 

se vor preciza banca și codul IBAN al contului deschis pe numele societății; 

- copia documentului care atestă calitatea solicitantului de reprezentant legal al societății (certificat 

constatator nu mai vechi de 30 zile); 

- copia actului de identitate al reprezentantului legal; 

- copia certificatului de înregistrare a societății ( din care să rezulte codul unic de înregistrare); 

- copie extras de cont sau un document eliberat de bancă prin care se confirmă existența contului pe numele 

societății, cu precizarea codului IBAN, valabil la data solicitării. 

Documentația prevăzută mai sus va fi transmisă prin poștă. Documentele transmise în copie vor purta mențiunea 

“conform cu originalul”, fapt certificat prin semnatura reprezentantului legal și ștampila societății. 

 

I.3 Pentru acționarii persoane fizice și juridice nerezidente; 

Documentele necesare în vederea efectuării plății și modalitățile de transmitere a acestora sunt cele menționate la 

pct. I.1) și I.2) sau documente echivalente emise de autoritățile competente din țara de rezidență a acționarului 

persoană juridică.  

Documentele prezentate într-o limbă străină, cu excepția actelor de identitate vor fi însoțite de traducerea 

autorizată în limba română. 

Dacă un acționar este rezident al unei țări cu care România a încheiat o convenție pentru evitarea dublei 

impuneri, pentru aplicarea prevederilor acesteia, acționarul trebuie să depună odată cu solicitarea de plată a 

dividendelor certificatul de rezidență fiscală eliberat de autoritatea fiscală a statului respectiv, în original sau copie 

legalizată, însoțit de traducerea autorizată a acestuia în limba romană.  

Acționarii nerezidenți care au deschise conturi de custodie la agenții custode vor depune la aceștia originalul 

certificatului de rezidență fiscală. Agenții custode vor transmite la S.I.F. Transilvania copia legalizată a 

certificatului de rezidență fiscală, pe care vor semna cu mențiunea că dețin originalul acestuia, însoțită de 

traducerea autorizată în limba română.   

Dacă certificatul de rezidență fiscală nu este transmis împreună cu solicitarea de plată a dividendelor înainte de 

plata acestora, S.I.F. Transilvania va reține impozitul pe dividende în cota prevăzută de legislația română în 

vigoare la data plății. 

 

În conformitate cu Codul fiscal – Titlul V - Norme metodologice, certificatul de rezidență fiscală trebuie să ateste 

că beneficiarul dividendelor este rezident al statului respectiv în anul obținerii venitului (2013) și să cuprindă, în 

principal, elemente de identificare a nerezidentului, precum și a autorității care a emis certificatul de rezidență 

fiscală, ca de exemplu: numele, denumirea, adresa, codul de identificare fiscală, mențiunea că este rezident fiscal 

în statul emitent, precum și data emiterii certificatului.  

 

Pentru a beneficia de scutirea prevăzută la art. 117 din Codul Fiscal, fondurile de pensii din U.E. sau A.E.L.S. 

trebuie sa depună un document emis de o autoritate competentă (original sau copie legalizată, însotite de o 

traducere autorizată în limba română) din care sa rezulte faptul că sunt constituite ca fonduri de pensii în 

conformitate cu legislația statului membru al U.E. sau al Asociației Europene a Liberului Schimb. 
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Acționarii sunt rugați să precizeze în solicitările adresate societății numărul de telefon la care pot fi 

contactați în eventualitatea unor clarificări. 

 

I.4 In cazul băncilor custode/SSIF care solicită plata dividendelor cuvenite clienților (acționari SIF 

Transilvania) în contul de client SSIF/custode: 

- solicitare în original semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al băncii custode/SSIF sau de directorul 

departamentului responsabil cu astfel de operațiuni care va conține (1) lista clienților (ID, nume/denumire, 

dețineri și codul de identificare fiscală atribuit nerezidenților de autoritatea din România, daca există) și contul 

(cod IBAN și banca) în care să se facă viramentul și (2) declarația pe proprie răspundere din care să rezulte că 

banca custode/SSIF este împuternicită de către client/clienți să solicite și să încaseze dividendele în numele 

clienților săi și că își asumă responsabilitatea juridică pentru achitarea sau punerea dividendelor la dispoziția 

acestora; 

- copia documentului care atestă calitatea semnatarului solicitării de mai sus de reprezentant legal al băncii 

custode/SSIF sau  de director al departamentului responsabil cu astfel de operațiuni; 

- copie extras de cont sau un document eliberat de bancă prin care se confirmă existența contului pe numele 

băncii custode/SSIF, cu precizarea codului IBAN, valabil la data solicitării; 

- copii ale actelor de identitate / certificatelor de înregistrare ale clienților. 

Solicitările de plată a dividendelor pentru persoanele fizice rezidente care dețin între 500 și 10.000 acțiuni 

(inclusiv) se vor transmite până la data de 16.08.2013. 

 

Documentația prevăzută mai sus va fi transmisă prin poștă. Documentele transmise în copie vor purta mentiunea 

“conform cu originalul”, fapt certificat prin semnătura reprezentantului legal al băncii custode/SSIF sau a 

directorului departamentului responsabil cu astfel de operațiuni și ștampila societății. 

 

Menționăm că în urma analizării cererilor de plată a dividendelor și a documentației aferente primite, S.I.F. 

Transilvania își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare.  

 

II. Acționarilor persoane fizice rezidente care dețin între 500 și 10.000 acțiuni (inclusiv) și care nu 

au dividende neîncasate din anii precedenți din motive care nu au fost comunicate societății, li se vor 

expedia dividendele cuvenite prin mandat poștal, cu suportarea de către acționari a taxelor poștale aferente, 

începând cu data de 02.09.2013.   

 

Mandatele poștale vor fi expediate de societate pe numele și la adresa cu care acționarii sunt înscriși în Registrul 

Acționarilor la data de înregistrare. În situația acționarilor care nu și-au efectuat eventualele modificări de date în 

registrul acționarilor, dar au trimis la S.I.F. Transilvania în cursul acestui an sau vor trimite până la data de 

16.08.2013 scrisori prin care anunță modificarea numelui și/sau a adresei, mandatele poștale vor fi trimise pe 

numele și adresa comunicate în scrisoare. Pentru a beneficia pe viitor de primirea corespondenței și a 

dividendelor cuvenite pe o adresă corectă, recomandăm acționarilor aflați în această situație să solicite 

Depozitarului Central operarea modificării datelor de identificare. 

 

Acționarii din acestă categorie care doresc ca plata dividendelor să se efectueze prin virament bancar, vor 

transmite la sediul societății o solicitare în acest sens, însoțită de documentele menționate la pct. I.1 de mai sus, 

până la data de 16.08.2013. 
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III. Acționarii persoane fizice care dețin un număr mai mic de 500 de acțiuni, pot intra în posesia 

dividendelor cuvenite, începând cu data de 01.08.2013, astfel: 

- plata în numerar la sediul social din Brașov - Str. Nicolae Iorga nr.2, tel. 0268/40.11.84 și la sediul 

reprezentanței din București - Str. Maria Rosetti nr. 35, tel. 021/ 212.12.70.  

Plata dividendelor se va face pe baza actului de identitate valabil. În situația în care plata este solicitată de 

un împuternicit, aceasta se va efectua în baza unei procuri speciale autentice și a actul de identitate al 

împuternicitului. 

- plata prin virament într-un cont bancar personal deschis pe numele acționarului, în condițiile de solicitare 

menționate la pct. I.1 de mai sus. 

- plata prin mandat poștal, cu suportarea de către acționari a taxelor poștale, și cu condiția ca aceste taxe să 

nu depașească dividendul cuvenit. Plata dividendelor se va efectua în baza solicitării acționarului transmisă la 

sediul societății, însoțită de copia actului de identitate. 

 

Acționarii care din diverse motive nu își încasează dividendele cuvenite în termenul prevăzut, pot solicita plata 

acestora prin oricare dintre modalitățile de plata menționate mai sus, după ce și-au clarificat situația care a 

condus la neîncasarea dividendelor (modificări de nume, domiciliu, moșteniri, etc). 

 

Dividendele cuvenite acționarilor decedați se vor plăti moștenitorilor la solicitarea acestora, prin modalitățile de 

plată menționate mai sus, după efectuarea în evidențele ținute de Depozitarul Central a transferului acțiunilor pe 

numele moștenitorilor și transmiterea la S.I.F. Transilvania de către noul acționar a confirmării de transfer. 

 

Reamintim acționarilor faptul că orice modificări de date în registrul acționarilor (modificări de nume, domiciliu, 

moșteniri, etc) se realizează numai de către Depozitarul Central S.A. - cu sediul în București, Sector 2, B-dul Carol 

I, nr. 34-36, et. 3, 8 si 9, tel. 021/4085800 - la solicitarea acționarului/persoanei îndreptățite.  

 

Solicitările de plată a dividendelor se vor transmite prin poștă la adresa: S.I.F. Transilvania S.A., str. Nicolae Iorga 

nr.2, Brașov 500057, pe fax: 0268/473215, 473216 sau prin e-mail: abogdan@siftransilvania.ro, 

marketing@siftransilvania.ro, după caz. 

Relații suplimentare privind plata dividendelor se pot obține de la Departamentul Raportări, Relații cu investitorii și 

Acționariat, la telefon 0268/401157, 401189 și pe adresele de e-mail mai sus menționate. 

 

Mihai Fercală                                                                                      

Președinte Executiv/Director General           

 

 

 

 

Control intern 

Diana Vereș 
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