
                                        

 

 

Nr. 8105/24.09.2019 

Către: Bursa de Valori Bucureşti 

 Autoritatea de Supraveghere Financiară  

- Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 

 

 

COMUNICAT  

privind plata dividendelor distribuite din profitul realizat în exercițiului financiar 2018 

 

 

Ca urmare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.04.2019, 

S.I.F. Transilvania anunță faptul că plata dividendelor distribuite din profitul net realizat în 

anul 2018 se va efectua după cum urmează: 

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

2018 este de 26.165.569,94 lei (39,32% din profitul net realizat și repartizat); 

 Dividendul brut ce urmează a se acorda pentru o acțiune deținută la data de înregistrare 

este de 0,0121 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 2018 sunt cei înregistrați în registrul consolidat al acționarilor ținut de 

către Depozitarul Central la data de 03.10.2019 - „Data de înregistrare” aprobată de 

adunarea generală a acționarilor (ex-date 02.10.2019); 

 Dividendele distribuite din profitul realizat în exercițiul financiar 2018 urmează a se plăti 

acționarilor începând cu data de 24.10.2019 – „Data plăţii”; 

 Costurile aferente plăţii dividendelor, indiferent de modalitatea de plată, vor fi suportate 

de către acționari. 

 Dividendele aferente exerciţiilor financiare 2016 și 2017 rămase neridicate vor fi plătite în 

continuare împreună cu cele aferente anului 2018. 
 

În conformitate cu prevederile legislației pieței de capital, plata dividendelor distribuite de 

către S.I.F. Transilvania se va realiza prin intermediul Depozitarului Central, al Participanților 

la sistemul de compensare-decontare și registru (intermediarii, în conformitate cu Legea 

nr.24/2017, art. 2, pct. 20, care au încheiat un contract de participare la sistemul Depozitarului 

Central) și al agentului de plată selectat, respectiv BRD-Groupe Société Générale. 
 

Modalitățile de plată a dividendelor sunt următoarele: 

 

I. Plăţi în numerar/virament prin unităţile bancare BRD-Groupe Société Générale 

 

Pentru acţionarii persoane fizice/juridice, plata dividendelor se va face în numerar/virament, 

prin punere la dispoziţie a sumelor cuvenite de către S.I.F. Transilvania prin intermediul 

societăţii Depozitarul Central, la orice unitate bancară BRD-Groupe Société Générale aflată în 

mediul urban şi în mediul rural din întreaga ţară, începând cu data de 24.10.2019. 
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Lista unităților BRD-Groupe Société Générale este disponibilă pe site-ul 

https://www.brd.ro/agentii-si-atm-uri. Acţionarii persoane fizice/juridice se vor putea prezenta 

la oricare unitate bancară BRD-Groupe Société Générale, orarul de plată a dividendelor 

încadrându-se în orarul de lucru al unităţilor bancare BRD-Groupe Société Générale. 

Plata dividendelor în numerar/virament prin unităţile bancare BRD-Groupe Société Générale 

se face doar către acţionarii persoane fizice/juridice, nereprezentaţi de Participant 

(deținătorii de acțiuni evidențiate în Secțiunea I a Depozitarului Central) şi care nu au optat 

pentru plata prin virament bancar, conform Pct. II din prezentul comunicat, astfel: 

 

Pentru acţionarii persoane fizice – plăţi numerar/virament 
 

1. Pentru acţionarii persoane fizice rezidente care se prezintă personal la ghişeu, plata 

dividendelor se face în baza actului de identitate având înscris codul numeric personal 

(CNP). Identificarea acţionarului se va face pe baza informaţiei regăsite în câmpul 

rezervat CNP. Acţionarul al cărui CNP înscris în actele prezentate la ghişeu nu concordă 

cu cel înscris în evidențele Depozitarului Central se va adresa acestuia din urmă; 

2. Pentru acţionarii persoane fizice nerezidente care se vor prezenta personal la ghişeu, plata 

dividendelor se face în baza actului de identitate a cărui serie şi număr trebuie să 

corespundă cu cele din evidențele Depozitarului Central. Acţionarul ale cărui date înscrise 

în actele prezentate la ghişeu nu concordă cu cele înscrise în evidențele Depozitarului 

Central se va adresa acestuia din urmă; 

3. Pentru acţionarii persoane fizice având vârsta sub 14 ani, plata dividendelor se face 

reprezentatului legal, în speţă tutorele/părintele minorului, în baza următoarelor 

documente: certificatul de naştere al acţionarului care trebuie să aibă înscris CNP + 1 

fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reţine), actul juridic ce 

instituie tutela în cazul tutorelui care nu este unul dintre părinţi + 1 fotocopie certificată 

pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reţine) şi actul de identitate al 

tutorelui/părintelui; 

4. Pentru acţionarii persoane fizice având instituită curatela, plata dividendelor se face prin 

curatorul respectivei persoane, în baza următoarelor documente: actul de identitate al 

acţionarului care trebuie să aibă înscris CNP, actul juridic ce instituie curatela + 1 

fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reţine) şi actul de 

identitate al curatorului; 

5. Pentru acţionarii persoane fizice care nu se prezintă personal la ghişeu, ci mandatează în 

acest sens o altă persoană, plata dividendelor se face împuternicitului respectivei persoane, 

în baza următoarelor documente: procură specială autentificată la notariat care cuprinde 

împuternicirea de ridicare a dividendelor eliberată cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei 

în care se efectuează plata, cu excepţia cazului în care împuternicirea are un termen de 

valabilitate mai mare de 3 ani şi este valabilă la data la care se efectuează plata + 1 

fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reţine) şi actul de 

identitate al împuternicitului. 

Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoţite de traducerea legalizată în limba 

română, iar dacă sunt emise de o autoritate străină acestea trebuie să fie apostilate sau 

supralegalizate, după caz. 

BRD-Groupe Société Générale va putea realiza plăţi în numerar în limita sumelor stabilite în 

legislaţia aplicabilă. 
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În cazul plăţilor prin virament bancar în alte bănci decât BRD-Groupe Société 

Générale, la documentele de mai sus se anexează şi un extras de cont certificat de banca 

unde se solicită transferul dividendelor sau alt document doveditor emis de bancă din care să 

reiasă titularul contului bancar în care se solicită plata. Titularul contului poate fi doar 

acţionarul sau, după caz, împuternicitul acestuia. 

Nu se vor efectua plăți de dividende nete la ghişeu în următoarele cazuri: 

- către acționarii al căror CNP din actele prezentate la ghişeu nu concordă cu cel înscris în 

evidențele  Agentului de plată şi primite de la Depozitarul Central. Aceştia vor fi 

îndrumați către Depozitarul Central. 

- către moştenitorii acționarilor, în baza certificatelor de moştenitor. Aceștia vor fi 

îndrumați către Depozitarul Central, urmând ca dividendele să se plătească numai după 

înregistrarea de către Depozitarul Central, în baza solicitării moștenitorilor, a transferului 

direct de proprietate asupra acțiunilor ca efect al succesiunii. 

 

Pentru acţionarii persoane juridice – plăţi doar prin virament 

 

Solicitarea de plată a dividendelor prin virament bancar va fi însoţită de următoarele 

documente: 

- Certificatul de înmatriculare/inregistrare al persoanei juridice/entitaţii în Registrul 

Comerţului/ alt document echivalent care să ateste înregistrarea persoanei juridice/entităţii 

la autoritatea competentă + 1 fotocopie care se va reţine de către BRD-Groupe Société 

Générale; 

- Act de identitate al reprezentantului legal sau, dupa caz, al mandatarului; 

- Certificatul constatator de la Registrul Comerţului/document echivalent emis de 

autoritatea competentă nu mai vechi de 3 luni care să menţioneze reprezentantul legal al 

societăţii + 1 fotocopie care se va reţine de către BRD-Groupe Société Générale.  

- Procură notarială în original sau în copie legalizată (se va reţine de către BRD-Groupe 

Société Générale o copie), daca este cazul. 

În cazul plăţilor prin virament bancar în alte bănci decât BRD-Groupe Société 

Générale, la documentele de mai sus se anexează şi un extras de cont certificat de banca 

unde se solicită transferul dividendelor sau alt document doveditor emis de bancă din care să 

reiasă titularul contului bancar în care se solicită plata. Titularul contului poate fi doar 

acţionarul sau, după caz, împuternicitul acestuia. 

 

II. Plăţi prin transfer bancar (în conturi deschise în lei la o bancă din România) 

pentru acţionarii persoane fizice şi juridice prin intermediul Depozitarului 

Central 
 

Depozitarul Central pune la dispoziția tuturor acționarilor nereprezentați de Participanți 

(deținătorii de acțiuni evidențiate în Secțiunea I a Depozitarului Central) opțiunea de a încasa 

orice sumă de bani cuvenită direct prin virament bancar într-un cont bancar, indiferent de 

emitentul care distribuie sumele de bani. Această opțiune presupune înregistrarea codului 

IBAN la Depozitarul Central, acesta putând fi utilizat pentru încasarea mai multor sau tuturor 

deținerilor și rămânând valabil și pentru distribuții ulterioare, până la o notificare contrară din 

partea acționarului. 

Pentru mai multe detalii despre această opțiune de plată, acționarii sunt rugați să contacteze 

Depozitarul Central la tel. 021-4085874 sau pe e-mail la adresa 

dividende@depozitarulcentral.ro. 

mailto:dividende@depozitarulcentral.ro
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Cererile de distribuire a dividendelor prin transfer bancar, împreună cu documentele aferente, 

se vor transmite până la data de 18.10.2019 pe adresa Depozitarului Central S.A. Bucureşti, 

Bd. Carol I, nr. 34-36, sector 2 sau vor fi depuse la sediul acestuia. Depozitarul Central va 

verifica solicitările de plată transmise de acţionari, iar în cazul în care documentaţia nu este 

completă va solicita completarea acesteia, contactând acţionarul la numărul de telefon sau 

adresa de e-mail indicate de acesta în documentele transmise iniţial. 

Acționarii persoane fizice nereprezentați de Participant care nu vor transmite solicitări de 

plată a dividendelor în cont bancar până la data de 18.10.2019 sau cei ale căror cereri nu sunt 

complete/completate până la data de 18.10.2019, își vor putea încasa dividendele de la 

unităţile bancare BRD-Groupe Société Générale, în conformitate cu cele menționate la Pct. I. 

În cazul în care acţionarii persoane fizice sau juridice transmit solicitări de plată a 

dividendelor în cont bancar ulterior Datei plății (24.10.2019), Depozitarul Central va instructa 

plata prin virament bancar în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul blocării plății prin 

numerar, pentru persoane fizice, respectiv de la data primirii cererii de plată, pentru persoane 

juridice. Modificarea modalităţii de plată va fi taxată conform grilei de tarife percepute 

deținătorilor de instrumente financiare și suportată de către fiecare acționar în parte. 

Acționarii nerezidenți care nu sunt reprezentați de Participant și care doresc aplicarea 

prevederilor mai favorabile ale Convenției de Evitare a Dublei Impuneri încheiate între 

România și țara lor de rezidență, vor transmite la sediul S.I.F. Transilvania, până la data de 

10.10.2019, certificatul de rezidență fiscală, în original sau copie legalizată, 

apostilat/supralegalizat, dacă este cazul, însoțit de traducerea legalizată în limba română, în 

original și documentele suport conținând datele de contact (necesare pentru eventualele 

clarificări).  

Cererile de plată ale acționarilor nerezidenți care nu sunt reprezentați de Participant și care 

doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Convențiilor de evitare a dublei impuneri se 

vor transmite în original la sediul S.I.F. Transilvania, str. Nicolae Iorga nr. 2, Brașov, cod 

poștal 500057, România. 

Plata dividendelor în Data plății (24.10.2019) este condiționată de transmiterea tuturor 

documentelor complete și corecte și a eventualelor clarificări solicitate până la data de 

10.10.2019. 

Cererile de plată depuse ulterior Datei plății vor fi procesate, în cazul în care dividendele nu 

au fost plătite, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea documentației complete 

și corecte și a eventualelor clarificări solicitate. 

 

III. Plăţi prin transfer bancar în conturile Participanţilor (bănci custode/SSIF): 
 

Pentru acţionarii persoane fizice și juridice care la data de înregistrare deţin acţiuni emise de 

S.I.F. Transilvania evidenţiate în Secțiunea II a Depozitarului Central, în contul deschis la 

Participant, dividendele vor fi plătite automat în Data plății (24.10.2019) prin virament 

bancar, prin intermediul Depozitarului Central, în conturile Participanţilor respectivi, fără 

prezentarea unor documente suplimentare. 

Acționarii nerezidenți care au cont deschis la Participant și doresc aplicarea prevederilor mai 

favorabile ale Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și țara lor de 

rezidență sau prevederile mai favorabile aplicabile fondurilor de pensii nerezidente (astfel 

cum sunt ele definite în legislația statului membru al UE sau într-unul din statele AELS), vor 

transmite la sediul S.I.F. Transilvania, prin intermediul Participantului, certificatul de 

rezidență fiscală pentru anul în care are loc plata dividendelor (2019), în termen de 
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valabilitate, în original sau copie legalizată, apostilat/supralegalizat, dacă este cazul, însoțit de 

traducerea legalizată în limba română, în original, la următoarele termene: 

- până la data de 10.10.2019, în cazul în care nu au optat pentru Plata amânată a 

dividendelor. Aplicarea Convenției de evitare a dublei impuneri sau a scutirii aplicabile 

fondurilor de pensii nerezidente, în Data plății (plată automată) este condiționată de 

primirea până la data de 10.10.2019 a documentelor complete și corecte și a eventualelor 

clarificări solicitate de S.I.F. Transilvania. S.I.F. Transilvania nu va fi considerată 

responsabilă de neaplicarea tratamentului fiscal mai favorabil menționat mai sus, în lipsa 

prezentării în termenul menționat a documentației și /sau a clarificărilor solicitate; 

- până cel târziu la data de 05.12.2019, în cazul în care au optat pentru Plata amânată a 

dividendelor.  

Data plății amânate este data ulterioară Datei plății care reprezintă data limită stabilită de 

emitent până la care se amână plata dividendelor către acționarii nerezidenți care și-au 

exprimat, prin intermediul Participanților, această opțiune de plată pentru a beneficia de 

prevederile mai favorabile ale Convențiilor de evitare a dublei impuneri. Data plății amânate 

stabilită de S.I.F. Transilvania este data de 12.12.2019. 

Plata dividendelor cuvenite acționarilor nerezidenți care au optat pentru plata amânată va fi 

efectuată în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii de către S.I.F. 

Transilvania, prin intermediul Participanților, a documentației complete și corecte și a 

eventualelor clarificări solicitate. 

Participanții vor transmite la sediul S.I.F. Transilvania, până la datele menționate mai sus, 

lista acționarilor pentru care se depun documentele fiscale care trebuie să conțină: denumirea 

completă a acționarului (pentru cazurile în care denumirea din Registrul acționarilor este 

diferită de cea înscrisă în documentele fiscale, se vor prezenta într-o rubrică specială 

motivele/explicațiile acestor diferențe), codul de identificare al acționarului cu care acesta este 

înscris în Registrul acționarilor transmis de către Depozitarul Central (NIN), numărul de 

acțiuni deținut la Data de înregistrare, alte observații (inclusiv indicarea acționarilor care 

reprezintă fonduri de pensii nerezidente astfel cum sunt definite în legislația statului membru 

al UE sau în unul dintre statele AELS). 

În cazul fondurilor de pensii din U.E. sau A.E.L.S. se vor transmite, pe lângă certificatul de 

rezidență fiscală menționat mai sus, un document emis de autoritatea de reglementare 

competentă (original sau copie legalizată, însoțite de o traducere legalizată în limba română) 

din care sa rezulte faptul că sunt constituite și autorizate ca fonduri de pensii în conformitate 

cu legislația statului membru al U.E. sau al Asociației Europene a Liberului Schimb, precum 

și declarația reprezentantului legal al societății de administrare care să ateste că autorizarea 

fondului este valabilă la data efectuării plății și indicarea site-ului oficial al autorității de 

reglementare unde poate fi verificat statutul de fond de pensii. 

În cazul fondurilor de pensii facultative și a fondurilor de pensii administrate privat 

rezidente, pentru a beneficia de scutirea de impozit pe dividende prevăzută de Codul Fiscal, 

Participanții vor transmite la sediul S.I.F. Transilvania, până la data de de 10.10.2019, copii 

ale deciziilor autorității de reglementare care să ateste autorizarea societății de administrare a 

fondului și a fondului de pensii. 

În cazul fondurilor de investiţii fără personalitate juridică rezidente pentru a beneficia de 

scutirea de impozit pe dividende prevăzută de Codul Fiscal, Participanții vor transmite la 

sediul S.I.F. Transilvania, până la data de de 10.10.2019, copia actului de identitate al 

reprezentantului legal al societăţii de administrare a fondului (în termen de valabilitate), 

declaraţie pe propria răspundere în original întocmită de către reprezentantul legal al societăţii 
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de administrare din care să rezulte explicit tipul fondului închis/deschis şi faptul că fondul de 

investiţii nu are personalitate juridică în anul obținerii venitului (2019), copia certificatului 

constatator al societăţii de administrare a fondului/alt document echivalent, nu mai vechi de 3 

luni de zile, care să menţioneze reprezentantul legal al societăţii de administrare a fondului, 

copia certificatului de înregistrare/alt document echivalent pentru societatea de administrare a 

fondului, copii ale deciziilor autorității de reglementare care să ateste autorizarea societății de 

administrare a fondului și a fondului de investiţii. 

Băncile custode vor transmite la S.I.F. Transilvania copii legalizate (în original) ale 

certificatelor de rezidență fiscală ale clienților lor, pe care vor semna cu mențiunea că dețin 

originalul acestora, însoțite de traducerea legalizată în limba română. În conformitate cu 

prevederile Codului Fiscal, certificatul de rezidență fiscală trebuie să ateste că beneficiarul 

dividendelor este rezident al statului respectiv în anul obținerii venitului (2019) 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.  

În cazul acționarilor nerezidenți reprezentați de Participant, S.I.F. Transilvania va reține 

impozitul pe dividende în cota standard în vigoare prevăzută de Codul Fiscal din România 

dacă: 

- acționarii nu au optat pentru plata amânată și nu au transmis certificatul de rezidență 

fiscală (inclusiv documentele specificate mai sus) și eventualele clarificări solicitate până 

la data de de 10.10.2019, situație în care plata dividendelor se va efectua la Data plății 

(24.10.2019); sau 

- acționarii au optat pentru Plata amânată, dar nu au transmis cel târziu până la data de 

05.12.2019, certificatul de rezidență fiscală (inclusiv documentele specificate mai sus) și 

eventualele clarificări, situație în care plata dividendelor se va efectua la Data plății 

amânate (12.12.2019). 

Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoţite de traducerea legalizată în limba 

română, iar dacă sunt emise de o autoritate străină acestea trebuie să fie apostilate sau 

supralegalizate, după caz. 

 

IV. Acțiuni deținute în coproprietate 

În cazul acțiunilor deținute în coproprietate la Data de înregistrare, plata dividendelor se va 

efectua după cum urmează: 

- în cazul plăților în numerar, plățile se vor face cu condiția ca toți coproprietarii să se 

prezinte la unitatea BRD-Groupe Société Générale, personal sau prin reprezentantul legal 

și/sau convențional și să prezinte documentele prevăzute mai sus pentru plățile în 

numerar; 

- în cazul plăților către cei care au deschis cont la Participant, dividendele cuvenite 

coproprietarilor vor fi virate Participantului ai cărui clienți sunt; 

- în cazul plăților prin virament bancar, dividendele cuvenite coproprietarilor vor fi virate în 

contul indicat de către toți coproprietarii în baza solicitării comune adresate BRD-Groupe 

Société Générale sau Depozitarului Central; 

- în situația în care coproprietarii solicită atât înregistrarea de către Depozitarul Central a 

transferului direct de proprietate asupra acțiunilor ca efect al ieșirii din indiviziune, cât și 

plata directă către fiecare dintre coproprietari conform numărului de acțiuni dobândite în 
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proprietate exclusivă, Depozitarul Central va bloca plata dividendelor, iar societatea va 

calcula sumele de bani corespunzătoare fiecărui fost coproprietar, plata urmând să se 

efectueze conform prezentei proceduri.  

 

Informații suplimentare privind procedura de plată a dividendelor pot fi solicitate de la: 

- S.I.F. Transilvania: Departamentul Acționariat-Administrativ, tel. 0268-401157, 0268-

401141, fax. 0268-473215; e-mail: actionari@siftransilvania.ro 

- Depozitarul Central: tel. 021-4085800, e-mail: dividende@depozitarulcentral.ro 

 

Vă informăm că începând cu data de 25.05.2018, SIF Transilvania aplică prevederile 

Regulamentului UE nr. 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Politica SIF 

Transilvania privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal (GDPR) este postată pe site-ul societății. 

Orice modificări de date în registrul acționarilor (modificări de nume, domiciliu, moșteniri, 

etc.) se realizează numai de către Depozitarul Central S.A., www.roclear.ro, cu sediul în 

București, Sector 2, B-dul Carol I, nr. 34-36, et. 3, 8 si 9, tel. 021-4085800, email 

contact@depozitarulcentral.ro, la solicitarea acționarului/persoanei îndreptățite. 

 

 

Mihai Fercală 

Președinte Executiv/Director General 

 

 

 

 

 

Iulian Stan 

Vicepreşedinte Executiv/Director General Adjunct 

 

 

Marcus Valeriu Marin 

Ofițer de Conformitate 
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