
 

 

COMUNICAT DE PRESA 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.3 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 
data de 27.04.2010, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale SA, cu sediul în 
Mediaş, P-ţa C.I.Motaş nr.1, jud. Sibiu, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului 
Comerţului Sibiu J32/301/2000, CIF RO 13068733, anunţă plata prin unităţile băncii BRD 

GROUPE SOCIETE GENERALE, către acţionarii înregistraţi la data de înregistrare 17 mai 2010, 
a unui dividend brut, aferent exerciţiului financiar 2009, de 13,02 lei/acţiune, în sumă brută 
totală de 153.295.448,88 lei  începând cu data de 15 iulie 2010, după cum urmează: 

• Pentru acţionarii persoane fizice – în nume propriu, plata dividendului în numerar se 
va efectua, pe baza următoarelor documente: actul de identitate (carte de identitate 
sau buletin pentru cetăţenii români şi paşaport pentru cetăţenii străini). Daca actul de 
identitate nu are inscris CNP-ul, obligatoriu se prezinta si Certificatul de actionar sau 
Extrasul de cont emis de societatea de registru, acte ce contin CNP-ul; 

 

• Pentru acţionarii persoane fizice – în nume propriu, plata dividendului prin virament 

se va efectua pe baza unei solicitări adresată în scris către SNTGN Transgaz SA Mediaş, 
Serviciul Acţionariat, Piaţa de Capital si Relatii corporative 
(e.mail:relatii.investitori@transgaz.ro), cu indicarea datelor de identificare complete 
ale titularului, a băncii şi contului bancar (cod IBAN) în care să se efectueze plata, 
însoţită de o copie a actului de identitate; 

 

• Pentru acţionarii sub 14 ani – prin tutore, plata dividendului în numerar se va efectua 
pe baza următoarelor documente: certificatul de naştere al acţionarului (cu CNP), actul 
juridic ce instituie tutela (original si o copie) si actul de identitate al tutorelui (original 
si o copie).; 

  

• Pentru acţionarii cu dizabilităţi – prin curator, plata dividendului în numerar se va 
efectua, pe baza următoarelor documente: actul de identitate al acţionarului (cu CNP),  
actul juridic ce instituie curatela (original si o copie) si actul de identitate al curatorului 
(original si o copie); 

 

• Pentru acţionarii persoane fizice - prin împuterniciţi, plata dividendului în numerar se 
va efectua, pe baza următoarelor documente: procură specială de la notariat pentru 
ridicarea dividendelor/procură pentru ridicarea pensiei persoanelor cu dizabilităţi 
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(original si o copie), actul de identitate al împuternicitului (original si o copie) si 
certificatul de acţionar sau extrasul de cont de la societatea de registru; 

 

• Pentru acţionarii care şi-au schimbat numele prin căsătorie/divorţ, plata dividendului 
în numerar se va efectua în baza CNP-ului din actul de identitate; 

 

• Pentru acţionarii persoane fizice străine, plata dividendului se va face prin virament 
bancar, pe baza unei solicitări adresată în scris către SNTGN Transgaz SA Mediaş, 
Serviciul Acţionariat, Piaţa de Capital si Relatii corporative 
(e.mail:relatii.investitori@transgaz.ro), cu indicarea datelor de identificare complete 
ale titularului, a băncii şi contului bancar (cod IBAN) în care să se efectueze plata, 
însoţită de o copie a actului de identitate şi, după caz, originalul sau copia 
Certificatului de Rezidenţă Fiscală emis in anul 2010 şi  traducerea legalizata a acestuia 
în limba română, în original; 

 

• Pentru acţionarii persoane fizice cu domiciliul în străinătate – prin împuterniciţi, 
plata dividendului în numerar se va efectua, pe baza următoarelor documente: 
procură specială pentru ridicarea dividendelor, autentificată de Consulatul/Ambasada 
României din ţara de domiciliu, prezentată în limba română, actul de identitate al 
împuternicitului (original si o copie) şi copia certificatului de acţionar sau extras de 
cont de la societatea de registru; 

 

• Pentru acţionarii decedaţi şi care nu au transferat acţiunile până la data de 

înregistrare, plata dividendului în numerar se va efectua, după transferul acţiunilor pe 
numele moştenitorilor legali. La solicitarea moştenitorilor legali, plata dividendului se 
va efectua pe baza următoarelor documente:certificatul de moştenitor în original plus 
o copie xerox, actul de identitate al moştenitorilor legali, extras de cont de la 
societatea de registru; 

 

• Pentru acţionarii persoane juridice române, plata dividendului se va face numai prin 
virament bancar, pe baza unei solicitări adresată în scris către SNTGN Transgaz SA 
Mediaş, Serviciul Acţionariat, Piaţa de Capital si Relatii corporative 
(e.mail:relatii.investitori@transgaz.ro), cu indicarea datelor de identificare complete 
ale titularului, a băncii şi contului bancar (cod IBAN) în care să se efectueze plata, 
însoţită de o copie a Certificatului de inregistrare fiscală (CIF) şi a Certificatului de 
înmatriculare (CUI); 

 

• Pentru acţionarii persoane juridice străine, plata dividendului se va face numai prin 
virament bancar, pe baza unei solicitări adresată în scris către SNTGN Transgaz SA 
Mediaş, Serviciul Acţionariat, Piaţa de Capital si Relatii corporative 
(e.mail:relatii.investitori@transgaz.ro), cu indicarea datelor de identificare complete 
ale titularului, a băncii şi contului bancar (cod IBAN) în care să se efectueze plata, 
copie paşaport sau act de identitate şi, după caz, originalul sau copia Certificatului de 
Rezidenţă Fiscală emis in anul 2010 şi traducerea legalizata a acestuia in limba 
româna, în original.    

 
 



Pentru evitarea efectuării de transferuri eronate, documentele solicitate se vor prezenta în 
mod lizibil, şi de asemenea rugăm acţionarii să precizeze în solicitările adresate şi un număr 
de telefon/adresă e.mail, la care pot fi contactaţi în cazul unor neclarităţi. 
Valoarea dividendului de 13,02 lei/acţiune este o valoare brută.  
Valoarea netă va rezulta prin aplicarea cotei legale de impozitare corespunzătoare pentru 
fiecare categorie de acţionari (rezidenti, nerezident, fizici, juridici), în conformitate cu 
prevederile legislaţiei fiscale în materie. 
 Plata dividendului se va realiza numai către acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor 
gestionat de către SC Depozitarul Central SA, la data de înregistrare de 17 mai 2010, data 
stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor in sedinta din 27.04.2010. Societatea 
recunoaşte ca acţionari doar persoanele înregistrate la SC Depozitatrul Central SA. 
 
Pentru alte detalii şi informaţii privind plata dividendelor ne puteţi contacta la tel. 0269-
803217, 0269- 803104, 0269-803216, fax. 0269-803407  si e-mail 
 relatii.investitori@transgaz.ro. 
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