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COMUNICAT PRIVIND MODALITATEA DE PLATĂ A DIVIDENDELOR
Urmare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a acționarilor din data de 28 aprilie 2016, CNTEE
TRANSELECTRICA SA (TEL) anunță plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2015 începând cu 28
iunie 2016 (data plății) către acționarii înregistrați la data de 7 iunie 2016 în Registrul Acționarilor
Companiei, având ca dată ex-date 06 iunie 2016.
Valoarea dividendului brut este de 2,65 lei/acţiune.
Impozitul va fi reținut, declarat și plătit la bugetul statului de către CNTEE TRANSELECTRICA SA, iar
acționarii vor încasa dividendele la valoarea netă.
Plata dividendelor se va efectua prin intermediul Depozitarului Central (DC), astfel:



pentru acționarii ale căror interese sunt reprezentate de Participanții (Bănci Custode sau Brokeri) la
Sistemul de compensare-decontare și registru al Depozitarului Central - direct în conturi deschise la
Participanţi;
pentru acționarii care acționează în nume propriu - prin BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE,
agent de plată desemnat de TEL, care are încheiat un contract cu TEL şi cu DC.

Dividendele istorice (drepturi ale acționarilor cuvenite și neridicate aferente anilor 2012-2014) se vor plăti
prin intermediul BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, în numerar sau prin transfer bancar. Menţionăm că
dividendele aferente anului 2012 vor fi plătibile până la data de 26 iunie 2016, data la care obligaţia de plată
se va prescrie datorită împlinirii termenului de prescripţie de 3 ani.
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 virament bancar în conturile Participanților
Pentru acționarii persoane fizice, juridice sau alte entități, care la Data de înregistrare dețin acțiuni în
Registrul Acționarilor TEL în conturi deschise la Participanţi, dividendele vor fi plătite automat la Data
începerii plății (28 iunie 2016) prin intermediul Depozitarului Central în conturile Participanților.
Data plății amânate este aplicabilă doar acționarilor nerezidenți care au un cont deschis la Participant și care
optează pentru amânarea plății la o dată ulterioară Datei plății pentru a putea beneficia de prevederile mai
favorabile ale Convențiilor de evitare a dublei impuneri și reprezintă data limită stabilită în conformitate cu
prevederile fiscale relevante, până la care se amână plata dividendelor către acționarii care și-au exercitat
această opțiune de plată.
În cazul acționarilor nerezidenţi care au optat pentru plata amânată, plata dividendelor nete se va efectua în
cel mult zece zile lucrătoare de la data primirii de către TEL a documentației complete și corecte de solicitare
plată dividende și a eventualelor clarificări. În cazul acționarilor nerezidenţi care au optat pentru plata
amânată, dar pentru care Participanții nu au depus documentația în vederea plății dividendelor până la 10
decembrie 2016, plata dividendelor se va efectua pe 21 decembrie 2016 cu reținerea cotei de impozitare
standard în vigoare prevăzută de Codul Fiscal Român.
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În cazul acționarilor nerezidenți, persoane fizice sau juridice/alte entități, pentru aplicarea unei cote favorabile
de impozitare, Participanții vor depune la CNTEE Transelectrica SA:
 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 acţionarii nerezidenţi cu cont deschis la Participanţi, care nu au optat pentru plata amânată, data
maximă până la care pot depune documentaţia de rezidenţă fiscală în vederea aplicării unei cote mai
favorabile de impozitare este 21 iunie 2016.
În cazul fondurilor de pensii nerezidente este necesară prezentarea următoarelor documente:




certificat de rezidență fiscală, în original sau în copie legalizată;
traducerea autorizată în limba română;
declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al societății de administrare a fondului
care să ateste că autorizarea societății de administrare a fondului de pensii este valabilă la data
efectuării plății, care să ateste dacă reprezintă fonduri de pensii așa cum sunt ele definite în
legislația statelor membre ale Uniunii Europene sau în legislaţia unuia dintre statele AELS, și care să
prezinte, dacă sunt disponibile, informații cu privire la site-ul oficial al autorității de reglementare din
țara de origine unde poate fi verificat statutul de fond de pensii.

B. Plata prin virament bancar
Acţionarii persoane fizice sau juridice care nu au cont deschis la Participanţi vor transmite la CNTEE
TRANSELECTRICA SA 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 reprezentantul legal, cu CNP lizibil (buletin/carte de identitate, paşaport);
 document de certificare a contului bancar, cu indicarea codului IBAN şi a titularului.
3. Persoană fizică/juridică cu rezidenţă fiscală în alt stat decât România
Pentru aplicarea unor prevederi mai favorabile de impozitare, conform Convenţiilor de evitare a dublei
impuneri, încheiate între România și 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.
Pentru a fi luate în considerare, documentele de rezidenţă fiscală nu vor fi transmise mai târziu de 10
decembrie 2016.
C. Plata prin virament bancar sau în numerar, la ghișeele BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE
Acţionarii persoane fizice pot încasa în numerar dividendele cuvenite în limita plafonului stabilit în legislaţia
aplicabilă (ex: conform Legii nr 70/2015, în vigoare începând cu data de 08.05.2015, sumele eliberate către
beneficiari persoane fizice sunt supuse plafonului zilnic de 10.000 lei/zi).
Acţionarii persoane fizice sau juridice vor prezenta la ghişeul agentului de plată următoarele documente,
după caz:

2

Persoană fizică cu rezidenţă fiscală în România:
1. Personal: se va prezenta cu act de identitate în original (buletin/carte de identitate, paşaport), având
înscris codul numeric personal (CNP)
2. Prin împuternicit, va prezenta:


procură specială autentificată la notariat care cuprinde împuternicirea de ridicare a Sumelor de
distribuit eliberată cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei în care se efectuează plata, cu excepția
cazului în care împuternicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani și este valabilă la
data la care se efectuează plata + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul
(fotocopia se reține la Agentul de plată);
 actul de identitate al împuternicitului care trebuie să aibă înscris CNP- ul (original+fotocopie).
3. Persoană sub 14 ani, prin tutore/părinte, va prezenta:




certificat naştere acţionar (cu CNP) - original + copie;
actul juridic ce instituie tutela în cazul tutorelui care nu este unul din părinți - original + fotocopie;
act de identitate al tutorelui/părintelui în original (buletin/carte de identitate, paşaport) - original +
fotocopie;
4. În cazul persoanelor fizice având instituită curatelă, va prezenta:
 actul de identitate al acționarului care trebuie să aibă înscris CNP- ul (original+fotocopie);
 actul juridic ce instituie curatelă (original+fotocopie);
 actul de identitate al curatorului (original+fotocopie).
Persoana fizica cu rezidenţă fiscală în alt stat decât România, va prezenta:


document cu care se identifică acţionarul, având înscrise date ce trebuie să corespundă cu cele
din evidenţele Agentului de plată, primite de la Depozitarul Central.
Persoană juridică cu rezidenţă fiscală în România, va prezenta:


Certificatul de înmatriculare/înregistrare al persoanei juridice/entităţii în Registrul Comertului/ alt
document echivalent care să ateste înregistrarea persoanei juridice/entităţii la autoritatea
competentă + 1 fotocopie care se va reţine la Agentul de Plată.
 Act de identitate al reprezentantului legal sau, după 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 la Agentul de Plată.
 Procura notarială, în original sau în copie legalizată, (procura se va reţine la Agentul de Plată),
dacă este cazul.
Plata acţionarilor persoane juridice se va efectua numai prin virament bancar.
În cazul plăţilor prin virament bancar în alte bănci decât BRD, la documentele de mai sus se anexează şi un
extras de cont certificat de banca la care se solicită transferul dividendelor sau alt document doveditor emis
de banca respectivă, din care să reiasă titularul contului bancar. Titularul contului poate fi doar acţionarul
sau, după caz, împuternicitul acestuia.
Toate unitățile BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE distribuie dividende Transelectrica (TEL). Reţeaua de
distribuţie se găseste la: www.brd.ro/instrumente-utile/agentii-si-atm-uri.
NOTĂ :
1. 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 Serviciului
Relația cu Acționarii din cadrul Direcției Guvernanță Corporativă’’.
 prin e-mail: relatii.investitori@transelectrica.ro
 prin fax: 021 3035610, cu menţiunea “În atenţia Serviciului Relația cu Acționarii din cadrul
Direcției Guvernanță Corporativă’’.
2. Nu se vor efectua plăţi de dividende nete la ghişeu în următoarele cazuri:
 către acţionarii al căror CNP din actele prezentate la ghişeu nu concordă cu cel înscris în
evidenţele Agentului de plată, primite de la Depozitarul Central. Aceştia vor fi îndrumaţi către
Depozitarul Central.
 către moştenitorii acţionarilor, în baza certificatelor de moştenitori. Aceştia vor fi îndrumați către
Depozitarul Central.
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3. În cazul acţionarilor decedaţi, dividendele vor fi plătite numai după ce, Depozitarul Central va înregistra
transferul acţiunilor către moştenitori (la solicitarea acestora, în baza documentelor doveditoare), iar
Agentul de plată va primi de la Depozitarul Central instrucţiune de actualizare a datelor în conformitate
cu transferul de acţiuni de la decedat către succesori.
4. Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoţite de traducerea legalizată în limba română, în
original.
5. Acționarii cu rezidenţa fiscală în alte state decât România, care doresc aplicarea unei cote de impozitare
mai favorabile, conform prevederilor Convenţiilor de evitare a dublei impuneri coroborate cu legislaţia
fiscală în vigoare, vor transmite documentaţia antemenționată la CNTEE TRANSELECTRICA SA. Plata
se va efectua, ulterior stabilirii cotei de impozitare.
6. Începând cu distribuţia dividendelor anului 2014, prin intermediul Depozitarului Central, toţi acţionarii
nereprezentaţi de Participanţi, au posibilitatea să încaseze orice sumă de bani cuvenită, prin virament
bancar într-un singur cont bancar, indiferent de emitentul care distribuie sumele de bani, contul indicat
putând rămâne valabil şi pentru distribuţiile următoare, până la notificarea contrară. Pentru a beneficia
de această modalitate de plată, acţionarii sunt invitaţi să se adreseze direct Depozitarului Central la
numărul de telefon 021.408.58.56 sau 021.408.59.23 și/ sau adresa de e-mail:
dividende@depozitarulcentral.ro.
7. Obligaţia de plată a dividendelor nete cuvenite acţionarilor CNTEE Transelectrica SA pentru exercițiul
financiar 2015 este supusă prevederilor generale în materia prescripţiei, fiind prescrisă începând cu data
de 29 iunie 2019, respectiv în termen de 3 (trei) ani de la data începerii plăţii, respectiv 28 iunie 2016.
8. Comisioanele percepute de BRD și de Depozitarul Central pentru plata dividendelor sunt suportate de
CNTEE Transelectrica SA.
9. CNTEE Translectrica nu este responsabilă de neaplicarea tratamentului fiscal mai favorabil menţionat în
prezentul document, în lipsa prezentării în termenul menţionat a documentaţiei şi/sau a clarificărilor
solicitate.
10. În cazul coproprietarilor, plăţile se vor procesa sub condiţia prezentării la ghişeu a tuturor
coproprietarilor, personal sau prin reprezentant legal și/sau convenţional.
11. CNTEE Transelectrica îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare faţă de cele menţionate
în procedura de plată a dividendelor, în vederea identificării acţionarilor.
Pentru alte informaţii:



e-mail: relatii.investitori@transelectrica.ro
telefon: 021-303.59.48

Ion – Toni TEAU
Director General Executiv
Președinte al Directoratului
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