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COMUNICAT PRIVIND MODALITATEA DE PLATĂ A DIVIDENDELOR 

 

Urmare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a acționarilor desfășurată din data de 29 aprilie 2014, CNTEE TRANSELECTRICA SA anunță plata 
dividendelor aferente exercițiului financiar 2013 începând cu data de 26 iunie 2014 către acționarii înregistrați la data de 19 mai 2014 în Registrul 
Acționarilor Companiei. 

Valoarea dividendului brut este de 2,228 lei/acțiune. 
Impozitul va fi reținut, declarat și plătit la bugetul statului de către Transelectrica, iar acționarii vor încasa dividendele la valoarea netă.  

Modalitățile de plată sunt următoarele: 

 prin intermediul Depozitarului Central – pentru acționarii ale căror interese sunt reprezentate de societăți (bănci, societăţi de servicii de 
investiții financiare, etc) participante la Sistemul Depozitarului Central; 

 prin intermediul BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE - pentru acționarii care acționează în nume propriu. 

Dividendele istorice (drepturi ale acționarilor cuvenite și neridicate aferente anilor 2010-2012) se plătesc prin intermediul BRD-GROUPE SOCIETE 
GENERALE. 

Procedura de plată a dividendelor precum și formularele (Cereri de plată) se găsesc pe site-ul www.transelectrica.ro în secţiunea Relaţii Investitori 
/ Acţiuni / Dividende. 

 

Procedura de plată: 

A. Plata prin intermediul Depozitarului Central 
 

Acționarii care dețin acțiuni Transelectrica în conturi deschise la Participanții la sistemul Depozitarului Central vor primi dividendele aferente anului 
2013 în contul Participanţilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ două condiții: 

 să existe contracte încheiate între Depozitarul Central și Participanți, având ca obiect distribuirea dividendelor; 

 să existe contracte încheiate între acționari şi Participanţi, având ca obiect colectarea dividendelor. 

În acest caz, Participanţii vor comunica direct cu Depozitarul Central iar acţionarii vor primi banii prin transfer, în contul deschis la Participanți. 

În cazul acționarilor nerezidenți, persoane fizice sau juridice, pentru aplicarea unei cote favorabile de impozitare, Participanții vor depune la 
Depozitarul Central: 

 certificat de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea fiscală a statului respectiv pentru anul în care are loc plata dividendelor, original 
sau copie legalizată; 

 traducere autorizată în limba română a certificatului de rezidenţă fiscală, original. 

Pentru a fi luate în considerare, documentele de rezidenţă fiscală nu vor fi transmise mai târziu de 10 decembrie 2014. 

Odată cu transmiterea documentației pentru virarea dividendelor în conturile Participanților, aceştia au ocazia de a solicita Depozitarului Central 
actualizarea datelor personale de identificare ale acționarilor (adresă, nume, reședință fiscală, serie și număr buletin etc), acolo unde este cazul.  

 

B. Plata prin intermediul BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE 

Prin intermediul BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE se fac plăţi prin virament bancar sau în numerar. 

 

 

 

 

http://www.transelectrica.ro/


 

                                                                                                                                                                                                                      

B1. Pentru plata prin virament bancar, acţionarii persoane fizice sau juridice vor transmite la Transelectrica următoarea documentaţie, după caz: 

 

1. Persoană fizică cu rezidenţă fiscală în România 

 formularul de cerere – disponibil pe site-ul www.transelectrica.ro/ Relaţii Investitori/Acțiuni/Dividende  

 copie act de identitate cu CNP lizibil (buletin/carte de identitate, paşaport) 

 document de certificare a contului bancar, cu indicarea codului IBAN şi a titularului 

 ȋn situația schimbării numelui acționarului (căsătorie, divorț, schimbare administrativă), trebuie anexat și actul de schimbare a numelui 
în copie. 

2. Persoană juridică cu rezidenţă fiscală în România 

 formularul de cerere – disponibil pe site-ul www.transelectrica.ro/ Relaţii Investitori/Acțiuni/Dividende  

 copie documente emise de Registrul Comerţului: 
o certificat de înregistrare, cu indicarea codului unic de înregistrare fiscală 
o certificat constatator valabil la data prezentării, cu indicarea persoanelor împuternicite 

 copie act de identitate reprezentantu legal, cu CNP lizibil (buletin/carte de identitate, paşaport) 

 document de certificare a contului bancar, cu indicarea codului IBAN şi a titularului 

 

3. Fond deschis de investiţii/fond de pensii administrat privat 

 formularul de cerere – disponibil pe site-ul www.transelectrica.ro/ Relaţii Investitori/Acțiuni/Dividende 

 copie documente emise de autoritatea de reglementare şi supraveghere a pieţei de capital/sistemul de pensii administrate privat 
(ASF/CSSPP): 

o decizia de autorizare a fondului de investiţii / fondului de pensii 
o decizia de autorizare a societăţii de administrare 

 copie documente emise de Registrul Comerţului: 
o certificat de înregistrare, cu indicarea codului unic de înregistrare fiscală 
o certificat constatator valabil la data prezentării, cu indicarea persoanelor împuternicite 

 copie act de identitate reprezentant legal, cu CNP lizibil (buletin/carte de identitate, paşaport) 

 document de certificare a contului bancar, cu indicarea codului IBAN şi a titularului 

4. Bancă custode/societate de servicii de investiții financiare (SSIF) a acționarilor Transelectrica 

 adresă semnată și ștampilată de reprezentantul legal al băncii custode/SSIF sau de directorul departamentului specializat în astfel de 
operațiuni, prin care se solicită plata dividendelor nete, care să conțină datele de identificare ale clienților și numărul de acțiuni 
Transelectrica deținute de fiecare client prin banca custode/SSIF respectivă și conturile (codurile IBAN) în care să se efectueze 
viramentele 

 copie document care atestă calitatea semnatarului adresei de mai sus de reprezentant legal al băncii custode/SSIF sau de director al 
departamentului specializat în astfel de operațiuni 

 copie document din care să rezulte faptul că banca custode/SSIF este împuternicită să solicite și să încaseze dividendele în numele 
clienților săi 

 pentru acționarii persoane fizice – clienți ai băncii custode/SSIF: copii acte de identitate ale acționarilor, în termen de valabilitate – 
carte/buletin de identitate cu CNP pentru cetățenii români sau pașaport cu număr de identificare pentru cetățenii străini 

 pentru acționarii persoane juridice - clienți ai băncii custode/SSIF: copii certificate de înmatriculare/alte documente echivalente ale 
acționarilor 

 document de certificare a contului bancar, cu indicarea codului IBAN şi a titularului 
 

5. Acţionar cu rezidenţă fiscală în alt stat decât România 

Pentru aplicarea unor prevederi mai favorabile de impozitare, conform Convenţiilor de evitare a dublei impuneri, încheiate intre România si ţara de 
rezidenţă a beneficiarului de venit, aceşti acţionari vor mai transmite suplimentar, următoarele documente: 

 certificat de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea fiscală a statului respectiv pentru anul în care are loc plata dividendelor, original 
sau copie legalizată care va cuprinde elementele prevăzute de Codul Fiscal în vigoare la data prezentului comunicat; 

 traducere autorizată în limba română a certificatului de rezidenţă fiscală, original; 

 detalii de contact pentru eventuale clarificări asupra certificatului de rezidenţă fiscală. 

În cazul în care certificatul de rezidență fiscală nu este transmis împreună cu cererea de plată a dividendelor prin virament bancar înainte de data 

plății dividendelor, CNTEE TRANSELECTRICA SA  va aplica la dividendul brut cota standard de impozitare prevăzută de Codul Fiscal în vigoare la 

data prezentului comunicat. 

Pentru a fi luate în considerare, documentele de rezidenţă fiscală nu vor fi transmise mai târziu de 10 decembrie 2014. 

Documentele vor fi transmise la CNTEE TRANSELECTRICA SA prin una din cele trei modalităţi: 



 

                                                                                                                                                                                                                      

 prin poştă: str. Olteni 2-4, sector 3, cod 030786, Bucureşti, cu menţiunea “În atenţia Direcției Strategie Financiară și Trezorerie-Serviciul 
Trezorerie’’.  

 pe e-mail: relatii.investitori@transelectrica.ro    

 prin fax: 021 3035620, cu menţiunea “În atenţia Direcției Strategie Financiară și Trezorerie-Serviciul Trezorerie’’. 

 

B2. Pentru plata prin virament bancar sau în numerar, la ghiseele BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, acționarii cu rezidență fiscală în 
România vor prezenta următoarele documente: 

 

Persoana fizica cu rezidenţă fiscală în România: 

 

1. Personal: cu act de identitate în original (buletin/carte de identitate, paşaport) 

 
2. Prin împuternicit 

 procura notarială în original (documentul rămâne la ghişeu)  

 act de identitate al împuternicitului în original (buletin/carte de identitate, paşaport) 
 

3. Persoană sub 14 ani, prin tutore/părinte 

 certificat naştere acţionar în original (cu CNP) 

 actul juridic ce instituie tutela în cazul tutorelui care nu este unul din părinți (original + copie)  

 act de identitate al tutorelui/părintelui în original (buletin/carte de identitate, paşaport) 
 

4.  Prin mostenitor 

 actul de identitate al moștenitorului 

 certificatul de moștenitor (original + copie) 
 

5. Persoana juridică cu rezidenţă fiscală în România: 

 certificat de înregistrare, cu indicarea codului unic de înregistrare fiscală 

 certificat constatator nu mai vechi de 30 zile, cu indicarea persoanelor împuternicite 

 copie act de identitate reprezentant legal, cu CNP lizibil (buletin/carte de identitate, paşaport) 

În cazul plăților in virament, se va atașa document de certificare a contului bancar, cu indicarea codului IBAN şi a titularului. 

Toate unităţile BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE distribuie dividende Transelectrica (reţeaua de distribuţie se găseşte la: 

www.brd.ro/instrumente-utile/agentii-si-atm-uri  

NOTA :  

1. Plata acționarilor persoane juridice se va efectua numai prin virament bancar. 
2. În cazul acționarilor decedați, dividendele vor fi plătite la solicitarea succesorilor (in baza documentelor suport), cu recomandarea de a-si 

efectua la Depozitarul Central, înregistrarea transferului acțiunilor către aceştia ca efect al certificatului de moştenitor. 
3. Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română, în original 
4. Acționarii cu rezidența fiscală în alte state decât România, care doresc aplicarea unei cote de impozitare mai favorabile, conform prevederilor 

Convențiilor de evitare a dublei impuneri coroborate cu legislația fiscală în vigoare, vor transmite documentația antemenționată la CNTEE 
TRANSELECTRICA SA sau la ghișeele BRD. Plata se va efectua prin transfer bancar, ulterior stabilirii cotei de impozitare 

5. Pentru acționarii care dețin conturi curente la BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE și care nu au optat pentru plata prin Participanții la 
sistemul Depozitarului Central, viramentul dividendelor se va face în mod automat în data de 26.06.2014. 

 

Pentru alte informaţii: 

 e-mail: relatii.investitori@transelectrica.ro 

 telefon: 0213035948 

 
Ion-Toni TEAU 
Director General Executiv 
Președinte al Directoratului 
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