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COMUNICAT PRIVIND PLATA DIVIDENDELOR
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor din data 29-apr-2010, C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. (Transelectrica)
va distribui pentru anul fiscal 2009 un dividend brut de 0,05 RON pe acţiune, pentru toti acţionarii înregistraţi la data 17-mai-2010
în registrul acţionarilor Transelectrica menţinut de Depozitarul Central S.A.
Dividendele aferente anului fiscal 2009 vor fi plătite începând cu 16-aug-2010 prin reteaua bancara Bancpost.
Dividendele istorice, respectiv dividendele neridicate aferente anilor fiscali anteriori, sunt disponibile pentru ridicare in reteua
Bancpost.
Orarul zilnic de plată în reţeaua Bancpost este 900-1700 (luni-vineri). Pentru localizarea reţelei de distribuţie accesaţi www.bancpost.ro.
Toate unităţile Bancpost distribuie dividende Transelectrica.
Modalităţi de plată. Acţionarii pot opta pentru ridicare numerar sau transfer bancar. Transferul bancar poate fi ordonat în reţeua de
distribuţie, la ghişeele bancare. Nu se plătesc dividende prin intermediul poştei.
Comisioane. Nu se percep comisioane la plata dividendelor, indiferent de modalitatea de plata utilizată.
Documentaţia necesară pentru efectuarea plăţii
I. Acţionari cu rezidenţă fiscală în România
•

Plata în reţeaua de distribuţie Bancpost
Acţionari persoane fizice:

•

o

Personal: Act de identitate (buletin/carte de identitate, paşaport cu CNP lizibil)

o

Prin împuternicit: Procura notarială în original, act de identitate împuternicit (buletin/carte de identitate, paşaport cu CNP
lizibil)

Transmiterea instrucţiunilor de plată prin transfer bancar, direct la Transelectrica
In vederea securizarii operaţiunilor de plată în absenţa legitimării directe în reţeaua de distribuţie, cererile de plată prin transfer
bancar introduse la Transelectrica vor fi însoţite de copii ale urmatoarelor documente:
-

-

Persoane fizice:
o

Act de identitate al acţionarului (buletin/carte de identitate, paşaport cu CNP lizibil)

o

Document de certificare a contului bancar de colectare (document emis de banca la care este deschis contul indicat in
cererea de virament, cu indicarea codului IBAN si a titularului contului)

Persoane juridice:
o

-

Documente emise de Registrul Comerţului

certificat de înregistrare (cu indicarea codului de identificare fiscală)

certificat constatator valabil la data prezentării (cu indicarea persoanelor imputernicite)

o

Act de identitate al reprezentantului (buletin/carte de identitate, paşaport cu CNP lizibil)

o

Document de certificare a contului bancar de colectare (document emis de banca la care este deschis contul indicat in
cererea de virament, cu indicarea codului IBAN si a titularului contului)

Fonduri deschise de investitii / Fonduri de pensii administrate privat:
o

o

Documente emise de autoritatea de reglementare si supraveghere a pietei de capital (CNVM) / sistemului de pensii
administrate privat (CSSPP)

decizia de autorizare a fondului de investiţii / fondului de pensii

decizia de autorizare a societăţii de administrare
Documente emise de Registrul Comerţului referitoare la societatea de administrare
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certificat de înregistrare (cu indicarea codului de identificare fiscală)
certificat constatator valabil la data prezentării (cu indicarea persoanelor imputernicite)

o

Act de identitate al reprezentantului (buletin/carte de identitate, paşaport cu CNP lizibil)

o

Document de certificare a contului bancar de colectare (document emis de banca la care este deschis contul indicat in
cererea de virament, cu indicarea codului IBAN si a titularului contului)

Formularele de cerere de plată dividende sunt disponibile pentru download pe www.transelectrica.ro secţiunea Relatii Investitori si
Rapoarte Financiare/Actionari/Dividende.
IMPORTANT: Termenul limită de depunere a cererilor de plată prin transfer bancar la Transelectrica, aplicabil acţionarilor
persoane fizice, este 6-aug-2010. După această dată, respectiv incepand cu 16-aug-2010, acţionarii persoane fizice vor
putea colecta dividendele cuvenite exclusiv prin intermediul reţelei Bancpost.
II. Acţionari cu rezidenţă fiscală în state, altele decât România
Acţionarii cu rezidenţă fiscală în state, altele decât România, vor contacta Transelectrica în vederea determinării regimului fiscal
aplicabil şi efectuării plăţii.
In vederea aplicării prevederilor convenţiilor internaţionale bilaterale de evitare a dublei impuneri în care România este parte,
acţionarii cu rezidenţă fiscală în aceste state vor depune la Transelectrica următoarele documente:
o

certificat de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea fiscală a statului respectiv (original sau copie)

o

traducere autorizată în limba română a certificatului de rezidenţă fiscală, legalizată (original)

Platile se efectueaza prin transfer bancar in conturi deschise la banci din Romania. In vederea efectuarii platii actionarii/agentii
acestora vor depune la Transelectrica un document de certificare a contului bancar de colectare (document emis de banca la
care este deschis contul indicat in cererea de virament, cu indicarea codului IBAN si a titularului contului).
IMPORTANT: Agenţii custode (bănci sau S.S.I.F.) vor prezenta Transelectrica extrase relevante ale contractelor de servicii de
investiţii financiare/servicii de custodie încheiate cu clienţii pentru care solicită plata dividendelor prin transfer bancar, care să
ateste împuternicirea acordată de client pentru colectarea dividendului. De asemenea, agenţii custode vor menţiona
titularul/titularii contului/conturilor bancare în care solicită virarea dividendelor în numele clienţilor si vor transmite certificarile
bancare ale conturilor de colectare.
Modalităţi alternative de transmitere a documentaţiilor de plată la Transelectrica:
•
e-mail: relatii.investitori@transelectrica.ro
•
fax: 021 3035880 (cu menţiunea “În atenţia Biroului Plan de Afaceri si Piaţă de Capital”)
•
poştă: str. Olteni 2-4, sector 3, Bucuresti (cu menţiunea “În atenţia Biroului Plan de Afaceri si Piaţă de Capital”)
Info impozitare:
Dividendele se plătesc acţionarilor la valoarea netă de impozit, respectiv valoarea rămasă dupa deducerea impozitului pe dividend
rezultat prin aplicarea cotei legale de impozitare asupra valorii brute a dividendului, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal al
României coroborat cu prevederile convenţiilor internaţionale bilaterale privind evitarea dublei impuneri, dacă este cazul.
Impozitul pe dividend este reţinut, declarat şi plătit la bugetul statului, de către Transelectrica.
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