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Banca Oamenilor Intreprinzători 

Comunicat de presă 

Cluj-Napoca, 26 mai 2009 
 

Banca Transilvania plăteşte dividendele  

către deţinătorii de acţiuni TLV 
 

Deţinătorii de titluri TLV vor primi dividendele aferente, începând cu data de 1 iunie a.c. 

Acţiunea este demarată ca urmare a Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) din 

data de 29 aprilie a.c., la propunerea conducerii Băncii Transilvania (BT). 

 

Detaliile tehnice legate de plata efectivă a dividendelor aferente exerciţiului financiar 

2008 sunt următoarele: 

• In baza dispoziţiilor legale aplicabile, plata dividendului se va realiza către 

acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor, ţinut de către Depozitarul Central SA, la 

Data de Inregistrare 20 mai 2009, dată stabilită de Adunarea Generală a 

Acţionarilor; 

• Distribuirea dividendelor se va realiza prin unităţile Băncii Transilvania, prin două 

modalităţi – plata prin virament sau plata în numerar; 

• Acţionarii titulari de conturi curente deschise la BT – fiind vorba inclusiv de conturi 

cu card ataşat - vor primi dividendele în mod automat, în respectivul cont curent; 

• Acţionarii care nu au conturi curente deschise la Banca Transilvania vor putea 

primi dividendele fie în numerar - la ghişeele BT, fie prin virament bancar - într-un 

cont indicat de acţionar; 

• Acţionarii nerezidenţi pot opta pentru plata dividendelor în conturi deschise la 

bănci din afara României, cu condiţia ca banca beneficiarului să deţină un cont în 

lei, la o bancă din România; eventualele conversii în altă valută decât lei vor putea 

fi efectuate individual, pe baza cursurilor pieţei valutare de la momentul 

efectuării tranzacţiilor; 

• In cazul în care sunt încheiate convenţii de evitare a dublei impuneri între România 

şi statele de rezidenţă fiscală a acţionarilor Băncii Transilvania, rezidenţi UE sau 

NON-UE, se vor aplica cotele de impozitare din aceste convenţii, cu condiţia ca 

beneficiarul dividendelor să prezinte la data plăţii sau să transmită, în original, 
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certificatul de rezidenţă fiscală, pe adresa Băncii Transilvania, str. George Bariţiu 

nr. 8, cod poştal 400027, Departamentul Acţionariat; 

 

Documente necesare pentru efectuarea plăţii dividendului: 

Pentru acţionarii persoane fizice, cu domiciliul în România plata dividendului se va face 

pe baza actului de identitate – buletin de identitate/carte de identitate sau paşaport. 

Plata dividendului prin împuterniciţi se va efectua pe baza unei procuri speciale, încheiată 

prin notariat şi actul de identitate al împuternicitului – în original şi copie;  

 
Pentru acţionarii persoane fizice străine plata dividendului în numerar se va face pe 

baza actului de identitate – buletin de identitate/carte de identitate sau paşaport. Plata 

prin virament bancar se va efectua pe baza unei solicitări scrise, la oricare dintre unităţile 

Băncii Transilvania sau printr-un e-mail trimis Direcţiei Acţionariat, pe adresa 

actionariat@btrl.ro. Solicitările trebuie să cuprindă datele complete de identificare ale 

titularului (nume, prenume, CNP/PIN, domiciliul), banca şi contul bancar în care să se 

efectueze plata, o copie a actului de identitate şi, după caz, Certificatul de Rezidenţă 

Fiscală, în original;  

 

Pentru acţionarii persoane juridice române plata dividendului se face prin virament 

bancar, la oricare din unităţile BT, pe baza unei solicitări adresate în scris de 

reprezentanţii legali ai societăţii sau printr-un e-mail trimis Direcţiei Acţionariat, pe 

adresa actionariat@btrl.ro. Solicitarea trebuie însoţită de copii ale Certificatului de 

înregistrare fiscală şi ale Certificatului de înmatriculare, o copie după documentul care 

atestă calitatea de reprezentant legal al societăţii şi o copie după actul de identitate al 

reprezentantului legal;  

 

Pentru acţionarii persoane juridice străine plata dividendului se va face prin virament 

bancar, pe baza unei solicitări exprese, semnată de reprezentanţii legali şi adresată Băncii 

Transilvania - Departamentul Actionariat; aceasta poate fi trimisă şi electronic, pe adresa  

actionariat@btrl.ro. Este necesară indicarea datelor de identificare ale titularului, banca 

şi contul bancar (cod IBAN) în care să se efectueze plata şi, după caz, Certificatul de 

Rezidenţă Fiscală, în original;  
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Băncile custode care solicită virarea dividendelor cuvenite clienţilor în conturile 

acestora  sau în contul băncii custode vor transmite  către Banca Transilvania: 

- o adresă  semnată de reprezentantul legal al băncii custode, care să conţina lista 

clienţilor (ID, denumire, deţineri) şi conturile (codurile IBAN şi banca) în care să se facă 

viramentul; 

- copia documentului care atestă calitatea de reprezentant legal al societăţii; 

- copia documentului (certificat pentru conformitate) din care să rezulte 

împuternicirea băncii custode, din partea clientului, pentru încasarea dividendelor. 

 

Alte detalii privind procesul de distribuire a dividendelor acordate de Banca 

Transilvania către acţionarii săi pot fi obţinute de la Departamentul Acţionariat al 

Băncii Transilvania, la numărul de telefon 0264.301.289. 

 
 
Banca Transilvania 
 
 
 

 

 

 

 

 

Banca Transilvania® se numără printre primele bănci din România, în funcţie de active. Are un 

capital majoritar românesc, iar Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, care deţine 

15% din capitalul social, este acţionar semnificativ. BT este o instituţie financiară cu reprezentare 

naţională, având peste 500 de unităţi. Conform unui studiu realizat în 2008, Banca Transilvania® se 

numără printre cele mai cunoscute 10 branduri româneşti. Este prima instituţie bancară din 

România cotată la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), în anul 1997. Activitatea Băncii Transilvania® 

este organizată pe patru linii principale de afaceri – persoane fizice, IMM, companii mari, respectiv 

Divizia pentru Medici – pentru care banca are produse şi servicii specifice, precum şi un personal 

dedicat.  

    www.bancatransilvania.ro 


