
 

                                                                                                                                                                                                                      

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004 şi Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM 
Data raportului: 31 iulie 2012 
Denumirea entităţii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA 
Sediul social: Bucureşti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 
Punct de lucru: Bucureşti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 
Numărul de telefon/fax: 0213035611 / 0213035610 
Codul unic de înregistrare: 13328043 
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/8060/2000 
Capital social subscris şi vărsat: 733.031.420 RON 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti 
 
 

COMUNICAT PRIVIND PLATA DIVIDENDELOR 

În conformitate cu hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 26 aprilie 2012, CNTEE Transelectrica SA 
va plăti, începând cu data de 20 august 2012, dividendele aferente exerciţiului financiar 2011, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi la data 15 mai 2012 în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central.  

Dividendul brut este de 1,10 lei pentru o acţiune. Acţionarii primesc dividendele la valoarea netă, respectiv valoarea 
rămasă după deducerea impozitului pe venituri din dividende. Impozitul este reţinut, declarat şi plătit la bugetul statului de 
către Transelectrica. Plata dividendelor se va face după cum urmează: 

- prin intermediul Depozitarului Central, pentru acționarii persoane fizice şi juridice care deţin acţiuni Transelectrica în 
conturi la Participanții la Sistemul Depozitarului (Societăţi de servicii de investiții financiare, bănci etc.), dacă: 

o acţionarii au împuternicit Participanţii să le colecteze dividendele; 
o Participanţii au contract cu Depozitarul pentru plata dividendelor.  

- prin intermediul BancPost, pentru acționarii care acționează în nume propriu. 

Toate dividendele istorice (dividendele neridicate, aferente anilor 2006-2010) sunt disponibile prin intermediul BancPost. 

Nu se percep acţionarilor comisioane la plata dividendelor, indiferent de modalitatea de plată utilizată. 

Detalii privind procedura de plată a dividendelor şi formularele de plată se găsesc pe site-ul www.transelectrica.ro în 
secţiunea Relaţii Investitori şi Rapoarte Financiare / Acţiuni / Dividende. 

 

Procedura de plată: 

A. Plata prin Depozitarul Central 

Acționarii care deţin acţiunile Transelectrica în conturi deschise la Participanții la sistemul Depozitarului Central (Societăţi de 
servicii de investiţii financiare şi bănci) cu care Depozitarul Central a încheiat contracte având ca obiect distribuirea 
dividendelor vor primi dividendele aferente în contul Participanţilor, cu condiţia să fi împuternicit Participantul să încaseze 
dividendele pentru ei şi în numele lor. 

În acest caz, acţionarii vor primi banii prin transfer în contul participantului, iar Participanţii vor comunica direct cu 
Depozitarul Central. 

Pentru acţionarii cu rezidenţă fiscală în alte state decât România care doresc aplicarea unei cote favorabile de impozitare, 
Participanţii vor depune, cel mai târziu până la 10 decembrie 2012: 

- certificat de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea fiscală a statului respectiv, original sau copie, valabil pentru anul 2012; 

- traducere autorizată în limba română a certificatului de rezidenţă fiscală, legalizată, original. 

Odată cu transmiterea documentației pentru virarea dividendelor în conturile Participanților, aceştia au ocazia de a solicita 
Depozitarului Central actualizarea datelor personale de identificare ale acționarilor (adresă, nume, reședință fiscală, serie și 
număr buletin etc), acolo unde este cazul.  

 

B. Plata prin BancPost 

Acţionarii care acţionează în nume propriu pot solicita virarea dividendelor în cont bancar sau pot ridica dividendele cash. 

http://www.transelectrica.ro/


 

                                                                                                                                                                                                                      

B.1. Pentru plata prin virament bancar, acţionarul va transmite la Transelectrica următoarea documentaţie: 

 

Persoană fizică cu rezidenţă fiscală în România 

- formularul de cerere – disponibil pe site-ul www.transelectrica.ro/ Relaţii Investitori şi Rapoarte Financiare 

- copie act de identitate (buletin/carte de identitate, paşaport cu CNP lizibil) 

- document de certificare a contului bancar, cu indicarea codului IBAN şi a titularului 

Persoană juridică cu rezidenţă fiscală în România 

- formularul de cerere – disponibil pe site-ul www.transelectrica.ro/ Relaţii Investitori şi Rapoarte Financiare 

- copie documente emise de Registrul Comerţului: 
      - certificat de înregistrare (cu indicarea codului unic de înregistrare fiscală) 
      - certificat constatator valabil la data prezentării (cu indicarea persoanelor împuternicite) 
- copie act de identitate reprezentant (buletin/carte de identitate, paşaport cu CNP lizibil) 
- document de certificare a contului bancar, cu indicarea codului IBAN şi a titularului 
 
Fond deschis de investiţii/fond de pensii administrat privat 
- formularul de cerere – disponibil pe site-ul www.transelectrica.ro/ Relaţii Investitori şi Rapoarte Financiare 

- copie documente emise de autoritatea de reglementare şi supraveghere a pieţei 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 

- copie documente emise de Registrul Comerţului: 

      - certificat de înregistrare (cu indicarea codului unic de înregistrare fiscală) 

      - certificat constatator valabil la data prezentării (cu indicarea persoanelor împuternicite) 

- copie act de identitate reprezentant (buletin/carte de identitate, paşaport cu CNP lizibil) 

- document de certificare a contului bancar, cu indicarea codului IBAN şi a titularului 

Acţionar cu rezidenţă fiscală în alt stat decât România 

Pentru aplicarea unei cote favorabile de impozitare, aceşti acţionari vor mai depune: 

- certificat de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea fiscală a statului respectiv, original sau copie, valabil pentru anul 2012; 

- traducere autorizată în limba română a certificatului de rezidenţă fiscală, legalizată, original. 

Pentru a fi luate în considerare, documentele de rezidenţă fiscală nu vor fi transmise mai târziu de 10 decembrie 2012. 

 

Documentele vor fi transmise prin una din cele trei modalităţi: 

 prin poştă: str. Olteni 2-4, sector 3, cod 030786, Bucureşti, cu menţiunea “În atenţia Compartimentului Piaţă de 
Capital şi Analize Economice” 

 pe e-mail: relatii.investitori@transelectrica.ro    

 prin fax: 021 3035880, cu menţiunea “În atenţia Compartimentului Piaţă de Capital şi Analize Economice” 

 

B.2. Pentru plata cash, acţionarul cu rezidenţă fiscală în România se prezintă la orice ghişeu BancPost cu următoarea 
documentaţie: 

 

Persoană fizică, se prezintă personal 

- act de identitate (buletin/carte de identitate, paşaport cu CNP lizibil) 
 

Persoană fizică, prin împuternicit 

- procura notarială în original (documentul rămâne la ghişeu)  

- act de identitate al împuternicitului (buletin/carte de identitate, paşaport cu CNP lizibil) 

mailto:relatii.investitori@transelectrica.ro


 

                                                                                                                                                                                                                      

Persoană fizică sub 14 ani, prin tutore/părinte 

- certificat naştere acţionar (cu CNP lizibil) 

- actul juridic ce instituie tutela în cazul tutorelui care nu este unul din părinți (original + copie)  

- act de identitate al tutorelui/părintelui (buletin/carte de identitate, paşaport cu CNP lizibil) 

Nu se fac plăţi cash pentru acţionarii cu rezidenţă fiscală în alte state decât România. 

Orarul zilnic de plată în reţeaua Bancpost este 9.00-17.00 (luni-vineri). Toate unităţile Bancpost distribuie dividende 

Transelectrica (reţeaua de distribuţie se găseşte la: www.bancpost.ro). 

NOTA :  

1. În cazul acționarilor decedați, dividendele vor fi plătite la solicitarea succesorilor numai după ce s-a efectuat în prealabil 
la Depozitarul Central înregistrarea transferului acțiunilor către aceştia ca efect al certificatului de moştenitor. 

2. Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română în original. 

 

Pentru alte informaţii: 

 e-mail: relatii.investitori@transelectrica.ro 

 telefon: 0213035948 

 

 

p. DIRECTOR GENERAL   

Marius MATEESCU 

Director DPDRETAFE   
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