
COMUNICAT
privind plata dividendelor distribuite din profitul realizat

în exerciþiului financiar 2018

Ca urmare a Hotãrârii Adunãrii Generale Ordinare a Acþionarilor din data de 24.04.2019,
S.I.F. Transilvania anunþã faptul cã plata dividendelor distribuite din profitul net realizat în
anul 2018 se va efectua dupã cum urmeazã:

• Suma totalã repartizatã cu titlu de dividende din profitul net realizat în exerciþiul
financiar 2018 este de 26.165.569,94 lei (39,32% din profitul net realizat ºi repartizat);

• Dividendul brut ce urmeazã a se acorda pentru o acþiune deþinutã la data de
înregistrare este de 0,0121 lei/acþiune; societatea va calcula ºi va reþine la sursã
impozitul pe dividende în cotele prevãzute de legislaþia în vigoare la data plãþii, impozit
pe care îl va declara ºi vira la bugetul statului;

• Acþionarii îndreptãþiþi sã primeascã dividende distribuite din profitul net realizat în
exerciþiul financiar 2018 sunt cei înregistraþi în registrul consolidat al acþionarilor þinut
de cãtre Depozitarul Central la data de 03.10.2019 - „Data de înregistrare” aprobatã
de adunarea generalã a acþionarilor (ex-date 02.10.2019);

• Dividendele distribuite din profitul realizat în exerciþiul financiar 2018 urmeazã a se
plãti acþionarilor începând cu data de 24.10.2019 – „Data plãþii”;

• Costurile aferente plãþii dividendelor, indiferent de modalitatea de platã, vor fi
suportate de cãtre acþionari.

• Dividendele aferente exerciþiilor financiare 2016 ºi 2017 rãmase neridicate vor fi
plãtite în continuare împreunã cu cele aferente anului 2018.

În conformitate cu prevederile legislaþiei pieþei de capital, plata dividendelor distribuite de
cãtre S.I.F. Transilvania se va realiza prin intermediul Depozitarului Central, al
Participanþilor la sistemul de compensare-decontare ºi registru (intermediarii, în
conformitate cu Legea nr.24/2017, art. 2, pct. 20, care au încheiat un contract de participare la
sistemul Depozitarului Central) ºi al agentului de platã selectat, respectiv BRD-Groupe
Société Générale.

Modalitãþile de platã a dividendelor sunt urmãtoarele:

I. Plãþi în numerar/virament prin unitãþile bancare BRD-Groupe Société Générale

Pentru acþionarii persoane fizice/juridice, plata dividendelor se va face în
numerar/virament, prin punere la dispoziþie a sumelor cuvenite de cãtre S.I.F. Transilvania
prin intermediul societãþii Depozitarul Central, la orice unitate bancarã BRD-Groupe
Société Générale aflatã în mediul urban ºi în mediul rural din întreaga þarã, începând cu
data de 24.10.2019.

Lista unitãþilor BRD-Groupe Société Générale este disponibilã pe site-ul https://www.brd.ro/
agentii-si-atm-uri. Acþionarii persoane fizice/juridice se vor putea prezenta la oricare
unitate bancarã BRD-Groupe Société Générale, orarul de platã a dividendelor
încadrându-se în orarul de lucru al unitãþilor bancare BRD-Groupe Société Générale.

Plata dividendelor în numerar/virament prin unitãþile bancare BRD-Groupe Société
Générale se face doar cãtre acþionarii persoane fizice/juridice, nereprezentaþi de
Participant (deþinãtorii de acþiuni evidenþiate în Secþiunea I a Depozitarului Central) ºi care
nu au optat pentru plata prin virament bancar, conform Pct. II din prezentul comunicat,
astfel:

Pentru acþionarii persoane fizice – plãþi numerar/virament

1. Pentru acþionarii persoane fizice rezidente care se prezintã personal la ghiºeu,
plata dividendelor se face în baza actului de identitate având înscris codul numeric
personal (CNP). Identificarea acþionarului se va face pe baza informaþiei regãsite în
câmpul rezervat CNP. Acþionarul al cãrui CNP înscris în actele prezentate la ghiºeu
nu concordã cu cel înscris în evidenþele Depozitarului Central se va adresa
acestuia din urmã;

2. Pentru acþionarii persoane fizice nerezidente care se vor prezenta personal la
ghiºeu, plata dividendelor se face în baza actului de identitate a cãrui serie ºi numãr
trebuie sã corespundã cu cele din evidenþele Depozitarului Central. Acþionarul ale
cãrui date înscrise în actele prezentate la ghiºeu nu concordã cu cele înscrise în
evidenþele Depozitarului Central se va adresa acestuia din urmã;

3. Pentru acþionarii persoane fizice având vârsta sub 14 ani, plata dividendelor se face
reprezentatului legal, în speþã tutorele/pãrintele minorului, în baza urmãtoarelor
documente: certificatul de naºtere al acþionarului care trebuie sã aibã înscris CNP +
1 fotocopie certificatã pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reþine), actul
juridic ce instituie tutela în cazul tutorelui care nu este unul dintre pãrinþi + 1
fotocopie certificatã pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reþine) ºi actul
de identitate al tutorelui/pãrintelui;

4. Pentru acþionarii persoane fizice având instituitã curatela, plata dividendelor se
face prin curatorul respectivei persoane, în baza urmãtoarelor documente: actul de
identitate al acþionarului care trebuie sã aibã înscris CNP, actul juridic ce instituie
curatela + 1 fotocopie certificatã pentru conformitate cu originalul (fotocopia se
reþine) ºi actul de identitate al curatorului;

5. Pentru acþionarii persoane fizice care nu se prezintã personal la ghiºeu, ci
mandateazã în acest sens o altã persoanã, plata dividendelor se face
împuternicitului respectivei persoane, în baza urmãtoarelor documente: procurã
specialã autentificatã la notariat care cuprinde împuternicirea de ridicare a
dividendelor eliberatã cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei în care se efectueazã
plata, cu excepþia cazului în care împuternicirea are un termen de valabilitate mai
mare de 3 ani ºi este valabilã la data la care se efectueazã plata + 1 fotocopie
certificatã pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reþine) ºi actul de
identitate al împuternicitului.

Documentele prezentate într-o limbã strãinã vor fi însoþite de traducerea legalizatã în limba
românã, iar dacã sunt emise de o autoritate strãinã acestea trebuie sã fie apostilate sau
supralegalizate, dupã caz.

BRD-Groupe Société Générale va putea realiza plãþi în numerar în limita sumelor stabilite
în legislaþia aplicabilã.

În cazul plãþilor prin virament bancar în alte bãnci decât BRD-Groupe Société
Générale, la documentele de mai sus se anexeazã ºi un extras de cont certificat de
banca unde se solicitã transferul dividendelor sau alt document doveditor emis de
bancã din care sã reiasã titularul contului bancar în care se solicitã plata. Titularul
contului poate fi doar acþionarul sau, dupã caz, împuternicitul acestuia.

Nu se vor efectua plãþi de dividende nete la ghiºeu în urmãtoarele cazuri:

- cãtre acþionarii al cãror CNP din actele prezentate la ghiºeu nu concordã cu cel

înscris în evidenþele Agentului de platã ºi primite de la Depozitarul Central. Aceºtia
vor fi îndrumaþi cãtre Depozitarul Central.

- cãtre moºtenitorii acþionarilor, în baza certificatelor de moºtenitor. Aceºtia vor fi
îndrumaþi cãtre Depozitarul Central, urmând ca dividendele sã se plãteascã numai
dupã înregistrarea de cãtre Depozitarul Central, în baza solicitãrii moºtenitorilor, a
transferului direct de proprietate asupra acþiunilor ca efect al succesiunii.

Pentru acþionarii persoane juridice – plãþi doar prin virament

Solicitarea de platã a dividendelor prin virament bancar va fi însoþitã de urmãtoarele
documente:

- Certificatul de înmatriculare/inregistrare al persoanei juridice/entitaþii în Registrul
Comerþului/ alt document echivalent care sã ateste înregistrarea persoanei
juridice/entitãþii la autoritatea competentã + 1 fotocopie care se va reþine de cãtre
BRD-Groupe Société Générale;

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

- Certificatul constatator de la Registrul Comerþului/document echivalent emis de
autoritatea competentã nu mai vechi de 3 luni care sã menþioneze reprezentantul legal
al societãþii + 1 fotocopie care se va reþine de cãtre BRD-Groupe Société Générale.

- Procurã notarialã în original sau în copie legalizatã (se va reþine de cãtre
BRD-Groupe Société Générale o copie), daca este cazul.

În cazul plãþilor prin virament bancar în alte bãnci decât BRD-Groupe Société
Générale, la documentele de mai sus se anexeazã ºi un extras de cont certificat de
banca unde se solicitã transferul dividendelor sau alt document doveditor emis de
bancã din care sã reiasã titularul contului bancar în care se solicitã plata. Titularul
contului poate fi doar acþionarul sau, dupã caz, împuternicitul acestuia.

II. Plãþi prin transfer bancar (în conturi deschise în lei la o bancã din România) pentru
acþionarii persoane fizice ºi juridice prin intermediul Depozitarului Central

Depozitarul Central pune la dispoziþia tuturor acþionarilor nereprezentaþi de
Participanþi (deþinãtorii de acþiuni evidenþiate în Secþiunea I a Depozitarului Central)
opþiunea de a încasa orice sumã de bani cuvenitã direct prin virament bancar într-un cont
bancar, indiferent de emitentul care distribuie sumele de bani. Aceastã opþiune presupune
înregistrarea codului IBAN la Depozitarul Central, acesta putând fi utilizat pentru încasarea
mai multor sau tuturor deþinerilor ºi rãmânând valabil ºi pentru distribuþii ulterioare, pânã la
o notificare contrarã din partea acþionarului.

Pentru mai multe detalii despre aceastã opþiune de platã, acþionarii sunt rugaþi sã
contacteze Depozitarul Central la tel. 021-4085874 sau pe e-mail la adresa
dividende@depozitarulcentral.ro.

Cererile de distribuire a dividendelor prin transfer bancar, împreunã cu documentele
aferente, se vor transmite pânã la data de 18.10.2019 pe adresa Depozitarului Central
S.A. Bucureºti, Bd. Carol I, nr. 34-36, sector 2 sau vor fi depuse la sediul acestuia.
Depozitarul Central va verifica solicitãrile de platã transmise de acþionari, iar în cazul în
care documentaþia nu este completã va solicita completarea acesteia, contactând
acþionarul la numãrul de telefon sau adresa de e-mail indicate de acesta în documentele
transmise iniþial.

Acþionarii persoane fizice nereprezentaþi de Participant care nu vor transmite solicitãri de
platã a dividendelor în cont bancar pânã la data de 18.10.2019 sau cei ale cãror cereri nu
sunt complete/completate pânã la data de 18.10.2019, îºi vor putea încasa dividendele de
la unitãþile bancare BRD-Groupe Société Générale, în conformitate cu cele menþionate la
Pct. I.

În cazul în care acþionarii persoane fizice sau juridice transmit solicitãri de platã a dividendelor
în cont bancar ulterior Datei plãþii (24.10.2019), Depozitarul Central va instructa plata prin
virament bancar în termen de 3 zile lucrãtoare de la momentul blocãrii plãþii prin numerar,
pentru persoane fizice, respectiv de la data primirii cererii de platã, pentru persoane juridice.
Modificarea modalitãþii de platã va fi taxatã conform grilei de tarife percepute deþinãtorilor de
instrumente financiare ºi suportatã de cãtre fiecare acþionar în parte.

Acþionarii nerezidenþi care nu sunt reprezentaþi de Participant ºi care doresc
aplicarea prevederilor mai favorabile ale Convenþiei de Evitare a Dublei Impuneri
încheiate între România ºi þara lor de rezidenþã, vor transmite la sediul S.I.F. Transilvania,
pânã la data de 10.10.2019, certificatul de rezidenþã fiscalã, în original sau copie
legalizatã, apostilat/supralegalizat, dacã este cazul, însoþit de traducerea legalizatã în
limba românã, în original ºi documentele suport conþinând datele de contact (necesare
pentru eventualele clarificãri).

Cererile de platã ale acþionarilor nerezidenþi care nu sunt reprezentaþi de Participant ºi care
doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Convenþiilor de evitare a dublei impuneri
se vor transmite în original la sediul S.I.F. Transilvania, str. Nicolae Iorga nr. 2, Braºov, cod
poºtal 500057, România.

Plata dividendelor în Data plãþii (24.10.2019) este condiþionatã de transmiterea tuturor
documentelor complete ºi corecte ºi a eventualelor clarificãri solicitate pânã la data de
10.10.2019.

Cererile de platã depuse ulterior Datei plãþii vor fi procesate, în cazul în care dividendele nu
au fost plãtite, în termen de cel mult 10 zile lucrãtoare de la primirea documentaþiei
complete ºi corecte ºi a eventualelor clarificãri solicitate.

III.Plãþi prin transfer bancar în conturile Participanþilor (bãnci custode/SSIF):

Pentru acþionarii persoane fizice ºi juridice care la data de înregistrare deþin acþiuni emise
de S.I.F. Transilvania evidenþiate în Secþiunea II a Depozitarului Central, în contul deschis
la Participant, dividendele vor fi plãtite automat în Data plãþii (24.10.2019) prin virament
bancar, prin intermediul Depozitarului Central, în conturile Participanþilor respectivi, fãrã
prezentarea unor documente suplimentare.

Acþionarii nerezidenþi care au cont deschis la Participant ºi doresc aplicarea prevederilor
mai favorabile ale Convenþiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România ºi þara
lor de rezidenþã sau prevederile mai favorabile aplicabile fondurilor de pensii nerezidente
(astfel cum sunt ele definite în legislaþia statului membru al UE sau într-unul din statele
AELS), vor transmite la sediul S.I.F. Transilvania, prin intermediul Participantului,
certificatul de rezidenþã fiscalã pentru anul în care are loc plata dividendelor (2019), în
termen de valabilitate, în original sau copie legalizatã, apostilat/supralegalizat, dacã este
cazul, însoþit de traducerea legalizatã în limba românã, în original, la urmãtoarele
termene:

- pânã la data de 10.10.2019, în cazul în care nu au optat pentru Plata amânatã a
dividendelor. Aplicarea Convenþiei de evitare a dublei impuneri sau a scutirii
aplicabile fondurilor de pensii nerezidente, în Data plãþii (platã automatã) este
condiþionatã de primirea pânã la data de 10.10.2019 a documentelor complete ºi
corecte ºi a eventualelor clarificãri solicitate de S.I.F. Transilvania. S.I.F.
Transilvania nu va fi consideratã responsabilã de neaplicarea tratamentului fiscal
mai favorabil menþionat mai sus, în lipsa prezentãrii în termenul menþionat a
documentaþiei ºi /sau a clarificãrilor solicitate;

- pânã cel târziu la data de 05.12.2019, în cazul în care au optat pentru Plata
amânatã a dividendelor.

Data plãþii amânate este data ulterioarã Datei plãþii care reprezintã data limitã stabilitã de
emitent pânã la care se amânã plata dividendelor cãtre acþionarii nerezidenþi care ºi-au

exprimat, prin intermediul Participanþilor, aceastã opþiune de platã pentru a beneficia de
prevederile mai favorabile ale Convenþiilor de evitare a dublei impuneri. Data plãþii
amânate stabilitã de S.I.F. Transilvania este data de 12.12.2019.

Plata dividendelor cuvenite acþionarilor nerezidenþi care au optat pentru plata amânatã va fi
efectuatã în termen de cel mult 10 zile lucrãtoare de la data primirii de cãtre S.I.F.
Transilvania, prin intermediul Participanþilor, a documentaþiei complete ºi corecte ºi a
eventualelor clarificãri solicitate.

Participanþii vor transmite la sediul S.I.F. Transilvania, pânã la datele menþionate mai sus,
lista acþionarilor pentru care se depun documentele fiscale care trebuie sã conþinã:
denumirea completã a acþionarului (pentru cazurile în care denumirea din Registrul
acþionarilor este diferitã de cea înscrisã în documentele fiscale, se vor prezenta într-o
rubricã specialã motivele/explicaþiile acestor diferenþe), codul de identificare al acþionarului
cu care acesta este înscris în Registrul acþionarilor transmis de cãtre Depozitarul Central
(NIN), numãrul de acþiuni deþinut la Data de înregistrare, alte observaþii (inclusiv indicarea
acþionarilor care reprezintã fonduri de pensii nerezidente astfel cum sunt definite în
legislaþia 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 lângã certificatul
de rezidenþã fiscalã menþionat mai sus, un document emis de autoritatea de reglementare
competentã (original sau copie legalizatã, însoþite de o traducere legalizatã în limba
românã) din care sa rezulte faptul cã sunt constituite ºi autorizate ca fonduri de pensii în
conformitate cu legislaþia statului membru al U.E. sau al Asociaþiei Europene a Liberului
Schimb, precum ºi declaraþia reprezentantului legal al societãþii de administrare care sã
ateste cã autorizarea fondului este valabilã la data efectuãrii plãþii ºi indicarea site-ului
oficial al autoritãþii de reglementare unde poate fi verificat statutul de fond de pensii.

În cazul fondurilor de pensii facultative ºi a fondurilor de pensii administrate privat
rezidente, pentru a beneficia de scutirea de impozit pe dividende prevãzutã de Codul
Fiscal, Participanþii vor transmite la sediul S.I.F. Transilvania, pânã la data de de
10.10.2019, copii ale deciziilor autoritãþii de reglementare care sã ateste autorizarea
societãþii de administrare a fondului ºi a fondului de pensii.

În cazul fondurilor de investiþii fãrã personalitate juridicã rezidente pentru a beneficia
de scutirea de impozit pe dividende prevãzutã de Codul Fiscal, Participanþii vor transmite la
sediul S.I.F. Transilvania, pânã la data de de 10.10.2019, copia actului de identitate al
reprezentantului legal al societãþii de administrare a fondului (în termen de valabilitate),
declaraþie pe propria rãspundere în original întocmitã de cãtre reprezentantul legal al
societãþii de administrare din care sã rezulte explicit tipul fondului închis/deschis ºi faptul cã
fondul de investiþii nu are personalitate juridicã în anul obþinerii venitului (2019), copia
certificatului constatator al societãþii de administrare a fondului/alt document echivalent, nu
mai vechi de 3 luni de zile, care sã menþioneze reprezentantul legal al societãþii de
administrare a fondului, copia certificatului de înregistrare/alt document echivalent pentru
societatea de administrare a fondului, copii ale deciziilor autoritãþii de reglementare care sã
ateste autorizarea societãþii de administrare a fondului ºi a fondului de investiþii.

Bãncile custode vor transmite la S.I.F. Transilvania copii legalizate (în original) ale
certificatelor de rezidenþã fiscalã ale clienþilor lor, pe care vor semna cu menþiunea cã deþin
originalul acestora, însoþite de traducerea legalizatã în limba românã. În conformitate cu
prevederile Codului Fiscal, certificatul de rezidenþã fiscalã trebuie sã ateste cã beneficiarul
dividendelor este rezident al statului respectiv în anul obþinerii venitului (2019) ºi sã
cuprindã, în principal, elemente de identificare a nerezidentului, precum ºi a autoritãþii care
a emis certificatul de rezidenþã fiscalã, ca de exemplu: numele, denumirea, adresa, codul
de identificare fiscalã, menþiunea cã este rezident fiscal în statul emitent, precum ºi data
emiterii certificatului.

În cazul acþionarilor nerezidenþi reprezentaþi de Participant, S.I.F. Transilvania va reþine impozitul
pe dividende în cota standard în vigoare prevãzutã de Codul Fiscal din România dacã:

- acþionarii nu au optat pentru plata amânatã ºi nu au transmis certificatul de
rezidenþã fiscalã (inclusiv documentele specificate mai sus) ºi eventualele clarificãri
solicitate pânã la data de de 10.10.2019, situaþie în care plata dividendelor se va
efectua la Data plãþii (24.10.2019); sau

- acþionarii au optat pentru Plata amânatã, dar nu au transmis cel târziu pânã la data
de 05.12.2019, certificatul de rezidenþã fiscalã (inclusiv documentele specificate
mai sus) ºi eventualele clarificãri, situaþie în care plata dividendelor se va efectua la
Data plãþii amânate (12.12.2019).

Documentele prezentate într-o limbã strãinã vor fi însoþite de traducerea legalizatã în limba
românã, iar dacã sunt emise de o autoritate strãinã acestea trebuie sã fie apostilate sau
supralegalizate, dupã caz.

IV.Acþiuni deþinute în coproprietate

În cazul acþiunilor deþinute în coproprietate la Data de înregistrare, plata dividendelor se va
efectua dupã cum urmeazã:

- în cazul plãþilor în numerar, plãþile se vor face cu condiþia ca toþi coproprietarii sã se
prezinte la unitatea BRD-Groupe Société Générale, personal sau prin
reprezentantul legal ºi/sau convenþional ºi sã prezinte documentele prevãzute mai
sus pentru plãþile în numerar;

- în cazul plãþilor cãtre cei care au deschis cont la Participant, dividendele cuvenite
coproprietarilor vor fi virate Participantului ai cãrui clienþi sunt;

- în cazul plãþilor prin virament bancar, dividendele cuvenite coproprietarilor vor fi
virate în contul indicat de cãtre toþi coproprietarii în baza solicitãrii comune adresate
BRD-Groupe Société Générale sau Depozitarului Central;

- în situaþia în care coproprietarii solicitã atât înregistrarea de cãtre Depozitarul
Central a transferului direct de proprietate asupra acþiunilor ca efect al ieºirii din
indiviziune, cât ºi plata directã cãtre fiecare dintre coproprietari conform numãrului
de acþiuni dobândite în proprietate exclusivã, Depozitarul Central va bloca plata
dividendelor, iar societatea va calcula sumele de bani corespunzãtoare fiecãrui fost
coproprietar, plata urmând sã se efectueze conform prezentei proceduri.

Informaþii suplimentare privind procedura de platã a dividendelor pot fi solicitate de la:

- S.I.F. Transilvania: Departamentul Acþionariat-Administrativ, tel. 0268-401157,
0268-401141, fax. 0268-473215; e-mail: actionari@siftransilvania.ro

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

Vã informãm cã începând cu data de 25.05.2018, SIF Transilvania aplicã prevederile
Regulamentului UE nr. 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Politica
SIF Transilvania privind protecþia persoanelor fizice în ceea ce priveºte prelucrarea datelor
cu caracter personal (GDPR) este postatã pe site-ul societãþii.

Orice modificãri de date în registrul acþionarilor (modificãri de nume, domiciliu, moºteniri,
etc.) se realizeazã numai de cãtre Depozitarul Central S.A., www.roclear.ro, cu sediul în
Bucureºti, Sector 2, B-dul Carol I, nr. 34-36, et. 3, 8 si 9, tel. 021-4085800, email
contact@depozitarulcentral.ro, la solicitarea acþionarului/persoanei îndreptãþite.

Mihai Fercalã
Preºedinte Executiv/Director General

Iulian Stan
Vicepreºedinte Executiv/Director General Adjunct

Marcus Valeriu Marin
Ofiþer de Conformitate


