
 

 

 

RAPORT CURENT 

conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și Codului BVB 

Data raportului: 29 Decembrie 2017 

Denumirea entităţii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA  

Sediul social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaş, nr.1, jud. Sibiu  

Numărul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029 

Codul de înregistrare fiscală: RO 13068733 

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/301/2000 

Capital social subscris și vărsat: 117.738.440 RON  

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București.  

 

COMUNICAT privind restituirea impozitului pe dividende aferente anilor financiari 2015 și 2016 (atât 

cele distribuite conform HAGOA nr.1/27.04.2017 cât și cele distribuite conform HAGOA nr.7/23.10.2017) 

către fondurile de investiții fără personalitate juridică 

SNTGN Transgaz SA informează pe toți cei interesați asupra faptului că, urmare a  demersurilor întreprinse  

către autoritățile fiscale competente în vederea clarificării regimului fiscal aplicabil dividendelor plătite fondurilor 

de investiții fără personalitate juridică (fonduri deschise/închise de investiții) conform prevederilor Legii nr. 227 

din 2015 privind Codul Fiscal cu aplicabilitate de la 01 ianuarie 2016, compania va restitui impozitul calculat, 

reținut și virat la bugetul de stat aferent dividendelor plătite fondurilor de investiții fără personalitate juridică 

pentru anii financiar 2015 și 2016 (atât cele distribuite conform HAGOA nr.1/27.04.2017 cât și cele distribuite 

conform HAGOA nr.7/23.10.2017). 

Urmare a faptului că, la data plății dividendelor aferente anilor financiari 2015 și 2016 (atât cele distribuite 

conform HAGOA nr.1/27.04.2017 cât și cele distribuite conform HAGOA nr.7/23.10.2017), SNTGN Transgaz 

SA a reținut impozitul pe dividende prin aplicarea unei cote de 5% asupra dividendului brut, vă informăm că, 

începând cu data prezentei se vor efectua demersurile necesare în vederea restituirii impozitului reținut în 

cazul acționarilor fonduri de investiții fără personalitate juridică. 

De asemenea, în vederea asigurării tratamentului fiscal corespunzător pentru restituirea impozitului pe 

dividendele aferente anilor financiari 2015-2016 (atât cele distribuite conform HAGOA nr.1/27.04.2017 cât și 

cele distribuite conform HAGOA nr.7/23.10.2017) către fondurile de investiții fără personalitate juridică, 

SNTGN Transgaz SA solicită Participanților/Societăților de Administrare a Investițiilor să transmită 

următoarele: 

1. Declarație pe proprie răspundere semnată de reprezentantul legal/persoana autorizată să 

reprezinte fondul de investiții care să cuprindă cel puțin următoarele informații: 

- fondul nu are o organizare de sine stătătoare sau patrimoniu propriu; 

- fondul nu are personalitate juridică;  

- datele de identificare ale fondului astfel cum este evidențiat în Registrul Acționarilor 

SNTGN Transgaz SA; 

- denumirea completă a fondului deschis/închis de investiții; 

- numărul de înregistrare în Registrul Instrumentelor și Investițiilor financiare; 



2. Copie a actului de identitate a reprezentantului legal/persoanei autorizate să reprezinte fondul de 

investiții, în termen de valabilitate; 

3. Copie document relevant din care să rezulte calitatea celui care semnează declarația de 

reprezentant legal/persoană autorizată să reprezinte fondul de investiții; 

4. Copie după atestatul eliberat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). 

Documentele pot fi transmise la SNTGN Transgaz SA după cum urmează: 

- Prin e-mail : relatii.investitori@transgaz.ro 

- Prin fax: 0269 803407 

- Prin poștă: str. C.I. Motaș nr. 1, cod 551130, Medias, Sibiu  cu mențiunea ” În atenția 

Serviciului Relații cu Investitorii” 

În situația în care se consideră necesar, SNTGN Transgaz SA își rezervă dreptul de a solicita documente 

suplimentare față de cele menționate mai sus în vederea identificării fondurilor de investiții fără personalitate 

juridică. 

Pentru relații suplimentare ne puteți contacta la adresa de e-mail relatii.investitori@transgaz.ro, tel. 
0269803217; 0269803216 sau fax. 0269803407.  

 

DIRECTOR GENERAL 

STERIAN ION 

 

 

mailto:relatii.investitori@transgaz.ro
mailto:relatii.investitori@transgaz.ro

