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EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT
Plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2018 de catre Sphera Franchise Group SA
Sphera Franchise Group SA informeaza actionarii ca, in baza hotararii adunarii generale ordinare nr. 1 din data
de 25 aprilie 2019, va efectua plata dividendelor aferente exercitiului financiat 2018, prin intermediul
Depozitarului Central S.A. si BRD – Groupe Societe Generale SA – agentul de plata selectat – incepand cu
data de 25.10.2019, catre actionarii Sphera inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central
la data de inregistrare 04.10.2019.
Dividendul brut este de 0,3524 Lei pentru o actiune, iar impozitul pe dividende aferent va fi retinut la sursa in
cotele prevazute de lege, dupa caz.
Detalii privind modalitatile de plata a dividendelor se regasesc in documentul anexat la prezentul raport
(Comunicat privind modalitatile de plata a dividendelor aferente anului 2018), precum si pe pagina de internet
Sphera (www.spheragroup.com) , sectiunea Relatia cu investitorii, categoria Dividende.
Detalii de contact:
Investor Relations
E-mail: investor.relations@spheragroup.com

George ARGENTOPOULOS
Director General

COMUNICAT
PRIVIND MODALITATILE DE PLATA A DIVIDENDELOR AFERENTE ANULUI 2018

Avand in vedere hotararea adunarii generale ordinare nr. 1 din data de 25 aprilie 2019 a actionarilor companiei
Sphera Franchise Group SA (in continuare, „Sphera”), Sphera anunta plata dividendelor aferente exercitiului
financiar 2018, prin intermediul Depozitarului Central S.A. (in continuare, „Depozitarul Central”) si BRD –
Groupe Societe Generale SA, cu sediul in Bucuresti, Bd. Ion Mihalache nr. 1 – 7, sectorul 1, inregistart in
Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/608/1991, CUI 361597 (in continuare, „BRD”)
– agentul de plata selectat – incepand cu data de 25.10.2019 (in continuare, „Data Platii”), avand ca ex date
data de 03.10.2019, catre actionarii Sphera inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central la
data de inregistrare 04.10.2019 (in continuare, „Data de Inregistrare”).
Dividendul brut este de 0,3524 Lei pentru o actiune, iar impozitul pe dividende aferent va fi retinut la sursa in
cotele prevazute de lege, dupa caz.
Prezentul comunicat se completeaza cu Anexa 1 - Documente suport pentru plata dividendelor si cu Anexa 2 –
Formulare, puse la dispozitia publicului si disponibile pe pagina de internet Sphera (www.spheragroup.com),
sectiunea Relatia cu investitorii, categoria Dividende, precum si la sediul Sphera din Calea Dorobanti, nr. 239,
etaj 2, Sector 1, Bucuresti.

I.

MODALITATI DE PLATA A DIVIDENDELOR

1.

Plati in conturile Participantilor (intermediari participanti la sistemul de compensare-decontare si
registru al Depozitarului Central), pentru actionarii care au cont deschis la Participanti.
1.1 Pentru actionarii persoane fizice, juridice sau entitati fara personalitate juridica pentru care, la Data
Platii, Participantul presteaza servicii de investitii financiare principale si/sau conexe, care la Data de
Inregistrare detin instrumente financiare emise de catre Sphera evidentiate in Sectiunea II a Registrului
tinut de Depozitarul Central, in contul deschis la Participant, dividendele vor fi platite automat in
conturile Participantilor la Data Platii, fara prezentarea unor documente suplimentare, daca actionarii
respectivi nu si-au exprimat si comunicat catre Participant optiunea de plata amanata, astfel cum este
aceasta definita in Sectiunea II.1 de mai jos (optiune pe care Participantul o comunica Depozitarului
Central in cadrul raportarii la Data de Inregistrare).

2.

Prin virament bancar in conturile actionarilor nereprezentati de Participanti, conturi comunicate
Depozitarului Central
2.1 Depozitarul Central va distribui dividendele prin virament bancar actionarilor nereprezentati de
Participanti, actionari care transmit Depozitarului Central documentele mentionate in Anexa 1, litera
(A). Documentele se vor furniza Depozitarului Central pana la data de data 20 octombrie 2019.
2.2 In situatia in care se primeste un refuz bancar de plata (e.g., cont inchis), Depozitarul Central va
informa actionarul nereprezentat de Participant cu privire la aceasta imprejurare, iar dividendele

respective vor fi directionate pentru plata in numerar. Respectivii actionari nereprezentati de
Participant vor avea posibilitatea de a ridica dividendele conform pct. 3.1 de mai jos sau sa instructeze
BRD sa efectueze plata in contul bancar relevant, potrivit pct. 3.2 de mai jos.
2.3 In cazul in care exista actionari nereprezentati de Participant care opteaza pentru plata dividendelor
prin virament bancar ulterior Datei Platii, transmitand documentele prevazute in Anexa 1, punctul A,
Depozitarul Central va verifica daca actionarii respectivi au incasat dividendele. In cazul in care
dividendele nu au fost incasate, Depozitarul Central va bloca plata in numerar a acestora (in cazul
persoanelor fizice) si va instructa plata prin virament bancar in termen de 3 zile de la momentul blocarii
sau, in cazul persoanelor juridice sau entitatilor fara personalitate juridica, in termen de 3 zile de la
data notificarii cu privire la noul cont bancar.
3.

Prin intermediul BRD
3.1 Distributia dividendelor in numerar se va face prin intermediul ghiseelor BRD catre actionarii
persoane fizice nereprezentati de Participant, cu respectarea prevederilor legale incidente platilor in
numerar, cu exceptia acelora care opteaza pentru plata prin virament bancar in conditiile prevazute
in prezentul comunicat.
3.2 Distributia dividendelor prin virament bancar se va face prin intermediul ghiseelor BRD, catre
actionarii nereprezentati de Participant, persoane fizice si juridice sau entitati fara personalitate
juridica care nu au cont deschis la Participant. Actionarii persoane fizice si juridice sau entitati fara
personalitate juridica care doresc plata dividendelor prin numerar/transfer bancar pot solicita BRD
plata prezentand la ghiseele bancii documentele suport mentionate in Anexa 1, litera (B). Persoanele
juridice pot incasa sumele provenite din dividende numai prin virament bancar.
3.3 Lista unitatilor BRD este disponibila pe website-ul BRD (https://www.brd.ro/agentii-si-atm-uri), acest
link fiind disponibil si pe pagina de internet Sphera (www.spheragroup.com), sectiunea Relatia cu
investitorii, categoria Dividende.

II.

OPTIUNEA DE PLATA SI POSIBILITATEA DE A BENEFICIA DE PREVEDERI FISCALE MAI
FAVORABILE

1.
1.1

Optiunea de plata
Actionarii care au cont deschis la Participant pot opta pentru urmatoarele tipuri de plati, exprimand
optiunea catre Participantul relevant care va comunica Depozitarului Central in cadrul raportarii de la
Data de Inregistrare:

a) plata dividendelor cu retinerea impozitului standard din Romania la Data Platii;
b) plata dividendelor cu rata de impozit retinuta in mod corespunzator, conform conventiilor de evitare a
dublei impuneri, in baza documentatiei transmisa de actionar catre Sphera, care va trebui sa fie
receptionata de Sphera cel tarziu la data de 4 octombrie 2019;

c) amanarea platii dividendelor pentru o data ulterioara Datei Platii, in cursul anului 2019, in vederea
acordarii catre actionari a posibilitatii de a beneficia de prevederi fiscale mai favorabile, dupa
transmiterea documentatiei fiscale catre Sphera. Plata dividendelor se va efectua in cel mult zece
(10) zile lucratoare de la data primirii de catre Sphera a documentelor suport complete si corecte si a
eventualelor clarificari solicitate. In cazul actionarilor pentru care Participantii nu au depus
documentele suport pana la data de 10 decembrie 2019, plata dividendelor se va efectua pe data de
20 decembrie 2019, cu retinerea cotei de impozit pe dividende standard in vigoare prevazuta de Codul
Fiscal Roman.
1.2

Actionarii nereprezentati de Participant pot utiliza optiunile de plata prevazute la pct. 1.1 de mai sus
urmand a le comunica Sphera pana la data de 4 octombrie 2019. Pentru exercitarea optiunii de la lit.
1.1(b), actionarii nereprezentanti de Participant vor transmite catre Sphera documentatia fiscala relevanta
astfel incat aceasta sa fie receptionata de Sphera cel tarziu la data de 4 octombrie 2019.

1.3

Actionarii nerezidenti – persoane fizice si juridice, vor comunica participantilor/bancilor custode pana la
data de 4 octombrie 2019, numarul de identificare fiscala valabil pe teritoriul Romaniei.

2.
2.1

Posibilitatea de a beneficia de prevederi fiscale mai favorabile
In vederea stabilirii unui tratament fiscal corespunzator dividendelor aferente anului 2018 pentru
actionarii fonduri de investitii fara personalitate juridica, care sunt indreptatiti sa primeasca
dividende aferente anului 2018, Sphera solicita trimiterea urmatoarelor documente referitoare la acesti
actionari pana la data de 11 octombrie 2019 la adresa Sphera Franchise Group SA, Calea Dorobanti, nr.
239, etaj 2, Sector 1, Bucuresti, cod postal 010567, in atentia Departamentului Financiar: (i) declaratie
pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal/persoana autorizata sa reprezinte fondul de
investitii prin care se declara lipsa personalitatii juridice a fondului, (ii) datele de identificare a fondului
(codul unic de identificare/inregistrare), astfel cum este evidentiat in Registrul Actionarilor Sphera
Franchise Group SA tinut de catre Depozitarul Central, (iii) denumirea corecta a fondului de investitii,
(iv) decizia de autorizare, (v) numarul de inregistrare in Registrul Instrumentelor si Investitiilor Financiare,
(vi) numarul si data notificarii Autoritatii de Supraveghere Financiara si valabilitatea acesteia, precum si
(vii) orice alte documente si informatii pe care le considera necesare; (viii) copie document relevant din
care sa rezulte calitatea persoanei care semneaza declaratia de reprezentant legal/de persoana
autorizata sa reprezinte fondul; (ix) copie de pe atestatul eliberat de Autoritatea de Supraveghere
Financiara.
Sphera nu este responsabila de neaplicarea tratamentului fiscal mai favorabil menţionat mai sus, in lipsa
prezentarii in termenul mentionat a documentatiei si/sau a clarificarilor solicitate. In situatia in care nu vor
fi transmise documentele mentionate mai sus, Sphera va retine impozitul pe dividende din dividendul brut
in cota standard in vigoare prevazuta de Codul Fiscal.

2.2

Actionarii nerezidenti reprezentanti printr-un Participant, care doresc aplicarea prevederilor mai
favorabile ale unei conventii de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta,

trebuie sa depuna, prin intermediul Participantului, certificatul de rezidenta fiscala valabil la Data
Platii/emis in 2019, in termen de valabilitate, in original sau copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca
este cazul, insotit/a de traducere legalizata in limba romana, precum si de detalii de contact pentru
eventuale clarificari asupra certificatelor de rezidenta fiscala:

a) pana la data de 4 octormbrie 2019 (data la care sa fie receptionate), in cazul in care nu au optat
pentru plata amanata a dividendelor, la adresa Sphera Franchise Group SA, Calea Dorobanti, nr.
239, etaj 2, Sector 1, Bucuresti, cod postal 010567 in atentia Departamentului Financiar.
Sphera nu este responsabila de neaplicarea tratamentului fiscal mai favorabil menţionat mai sus, in
lipsa prezentarii in termenul mentionat a documentatiei si/sau a clarificarilor solicitate;

b) pana cel tarziu la data de 10 decembrie 2019 (data la care sa fie receptionate), in cazul in care au
optat pentru plata amanata a dividendelor, la adresa Sphera Franchise Group SA, Calea Dorobanti,
nr. 239, etaj 2, Sector 1, Bucuresti, cod postal 010567, in atentia Departamentului Financiar.
Participantii vor mentiona in adresa de inaintare a documentelor fiscale enuntate mai sus faptul ca
acestea se refera la actionari ai Sphera si la dividendele aferente anului financiar 2018, cu indicarea
listei acţionarilor pentru care se depun documentele fiscale, lista care sa cuprindă: (i) denumirea
completa a acţionarului (pentru cazurile unde denumirea din Registrul Actionarilor este diferita de cea
mentionata in documentele fiscale, se vor prezenta in rubrica „Alte observatii" motivele/explicatiile
acestor diferente), (ii) codul de identificare a actionarului in conformitate cu codul de identificare
transmis Depozitarului Central (NIN), (iii) numar de actiuni detinute la Data de Inregistrare (4
octombrie 2019), (iv) alte observatii (inclusiv indicarea actionarilor care reprezinta fonduri de pensii
nerezidente, astfel cum sunt acestea definite in legislatia statului membru al Uniunii Europene sau in
unul dintre statele AELS).
2.3

In cazul actionarilor nerezidenti reprezentati printr-un Participant, Sphera va retine impozitul pe
dividende din dividendul brut in cota standard in vigoare prevazuta de Codul Fiscal Roman daca:

a) nu au optat pentru plata amanata si nu au transmis certificatul de rezidenta fiscala (inclusiv
documentele prevazute la pct. 1.2. din Anexa 1, punctul A, referitoare la fondurile de pensii
nerezidente) si eventualele clarificari solicitate, pana la data de 4 octombrie 2019 (data la care sa fie
receptionate);

b) au optat pentru plata amanata, dar nu au transmis cel tarziu pana la data de 10 decembrie 2019 (data
la care sa fie receptionate), certificatul de rezidenta fiscala (inclusiv documentele prevazute la pct.
1.2. din Anexa 1, punctul A, referitoare la fondurile de pensii nerezidente) si eventualele clarificari
solicitate.
2.4

Actionarii nerezidenti care nu au cont deschis la Participant, care doresc aplicarea prevederilor mai
favorabile ale conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta,
trebuie sa prezinte, pana la 4 octombrie 2019 (data la care trebuie sa fie receptionat de Sphera),
certificatul de rezidenta fiscala valabil la Data Platii/emis in 2019, in termen de valabilitate, in original

sau copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insotit/-a de traducere legalizata in limba
romana, precum si detalii de contact pentru eventuale clarificari asupra certificatelor de rezidenta fiscala
(in cazul fondurilor de pensii nerezidente se vor depune si documentele prevazute la pct. 1.2. din Anexa
1, punctul A, referitoare la fondurile de pensii nerezidente). Daca documentele mentionate anterior si
eventualele clarificari solicitate nu sunt transmise impreuna cu cererea de plata a dividendelor prin
virament bancar inainte de plata dividendelor, Sphera va retine impozitul pe dividende din dividendul brut
in cota standard prevazuta de Codul Fiscal Roman in vigoare.
2.5

Actionarii nerezidenti care solicita aplicarea unei conventii de evitare a dublei impuneri incheiate
intre Romania si tara lor de rezidenta vor specifica acest lucru in cererea de plata. De asemenea,
actionarii nerezidenti care reprezinta fonduri de pensii, astfel cum sunt ele definite in legislatia statului
membru al Uniunii Europene sau in unul dintre statele AELS, vor specifica acest aspect in cererea de
plata.
***

In situatia in care documentele suport mentionate in Anexa 1 sunt emise intr-o alta limba decat limba romana,
acestea trebuie insotite de traducerea legalizata in limba romana, iar daca sunt emise de o autoritate straina
acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.
Titularul contului bancar in care se solicita transferul dividendelor poate fi doar actionarul. Plata dividendelor
cuvenite actionarilor Sphera pentru exercitiul financiar 2018 este supusa prevederilor generale in materia
prescriptiei, fiind prescrisa incepand cu data de 25 octombrie 2022, respectiv in termen de 3 ani de la data de
25 octombrie 2019.
BRD si Depozitarul Central, dupa caz, isi rezerva dreptul de a solicita actionarului/ imputernicitului acestuia
documente suplimentare in urma analizarii cererilor de plata a dividendelor Sphera.
Informatii suplimentare privind procedura de plata a dividendelor pot fi solicitate:
•

la BRD, la adresa de e-mail: titluri@brd.ro sau la urmatoarele numere de telefon: 40 (0)21 200 8372, +40
(0)21 200 8377 or +40 (0)21 200 8385;

•

la Depozitarul Central la adresa de email dividende@depozitarulcentral.ro;

•

pentru alte tipuri de intrebari referitoare la dividende sau actiuni Sphera, va rugam sa accesaţi pagina de
internet Sphera (www.spheragroup.com), sectiunea Relatia cu investitorii, categoria Dividende sau sa
contactati

departamentul

de

relatii cu

investitorii

din

cadrul

Sphera

la

adresa

de

e-mail

investor.relations@spheragroup.com.
De asemenea, Sphera va publica o lista de raspunsuri la intrebari frecvente referitoare la plata dividendelor
pe pagina de internet Sphera (www.spheragroup.com), sectiunea Relatia cu investitorii, categoria Dividende.
***
NOTA privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale acţionarilor, persoane fizice, si ale
persoanelor fizice, reprezentanti ai actionarilor, in scopul platii dividendelor aferente anului 2018

SPHERA prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor fizice, cu observarea prevederilor
Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecttia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei
95/46/CE (in continuare, „Regulamentul general privind protectia datelor”), acordand astfel atentie protectiei
datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice, indiferent de statutul acestora (actionari, administratori,
salariati, clienti, furnizori, reprezentanti ai persoanelor juridice, cu care intra în raporturi juridice etc.).
In vederea platii dividendelor si a impozitului pe veniturile din dividende, precum si pentru eliberarea
dovezilor/adeverintelor de plata a dividendelor si a impozitului pe veniturile din dividende, SPHERA prelucreaza
urmatoarele date cu caracter personal ale actionarilor, persoane fizice si, dupa caz, ale persoanelor fizice,
reprezentanti ai actionarilor, astfel:
a)

datele cu caracter personal din Registrul acţionarilor SPHERA (in continuare, „Registrul actionarilor”),
respectiv: nume; prenume; cod numeric personal (cetateni romani) sau un cod unic de identificare
echivalent (cetateni straini); seria si numarul actului de identitate (carte de identitate/pasaport/alt
document echivalent); numar de identificare fiscala; adresa (localitate, judet/unitate administrativ
teritoriala tară); numar de actiuni;

b)

valoarea dividendului cuvenit fiecarui actionar (bruta/neta ) si valoarea impozitului pe veniturile din
dividende, datorat de fiecare actionar;

c)

datele cu caracter personal, din certificatele de rezidenta fiscala.

SPHERA obtine datele cu caracter personal ale actionarilor, persoane fizice, si dupa caz, ale persoanelor fizice,
reprezentanti ai actionarilor, din Registrul actionarilor furnizat de Depozitarul Central S.A., sub forma unui extras
din Registrul actionarilor („Extras Registru”), iar datele cu caracter personal ale actionarilor, persoane fizice, din
certificatele de rezidenta fiscala, de la participantii la sistemul Depozitarului Central S.A., pentru datele cu
caracter personal prevăzute în documentele transmise, pentru evitarea dublei impuneri.
SPHERA prelucreaza datele cu caracter personal, din Extrasul Registru, prin adaugarea, in cazul fiecarui
actionar, a sumelor reprezentand valoarea dividendelor de incasat (bruta/neta ) si a valorii impozitului pentru
veniturile din dividende si prin punerea la dispozitia Depozitarului Central S.A. si a Autoritatii Nationale De
Administrare Fiscala (A.N.A.F.) a datelor astfel prelucrate, în scopul plaţii dividendului si a impozitului pe
veniturile din dividende.
Destinatarii si categoriile de destinatari ai datelor prelucrate, cu ocazia platii dividendelor si a impozitului
veniturile din dividende, sunt:
•

angajati din cadrul SPHERA, care au ca sarcina de serviciu plata dividendelor;

•

Depozitarul Central S.A.;

•

Agentul de plata BRD – Groupe Societe Generale;

•

A.N.A.F.

SPHERA nu intentioneaza transferarea datelor cu caracter personal prelucrate, in scopul platii dividendelor, al
platii impozitului pe veniturile din dividende si al eliberarii dovezii/adeverintelor de plata a dividendelor si al platii
impozitului pe veniturile din dividend, catre un destinatar dintr-o tara terta sau o organizatie internaţionala.
La nivelul SPHERA, niciun acţionar, persoana fizica, sau persoana fizica, reprezentant al unui actionar, nu face
obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor cu caracter personal, inclusiv crearea
de profiluri, care sa produca efecte juridice, in raport de actionar, persoana fizica sau persoana fizica,
reprezentant al unui actionar, ori care sa il afecteze, in mod similar, intr-o masura semnificativa.
Datele cu caracter personal prelucrate in scopul platii dividendelor si a impozitului pe veniturile din dividende,
fiind materializate in documente financiar – contabile vor urma regimul, inclusiv durata de pastrare, prevazut de
legislatia in vigoare pentru aceasta categorie de documente.
Fiecare acţionar, persoana fizica sau, dupa caz, persoana fizica ca reprezentant al unui actionar, are
urmatoarele drepturi, in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal, de catre SPHERA:
a) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal, la rectificarea sau stergerea acestora;
b) dreptul de a solicita si obtine restrictionarea prelucrarii si dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter
personal;
c) dreptul de a obtine portabilitatea datelor cu caracter personal;
d) dreptul de a depune plangere la Autoritatea Naţionala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal.

Georgios ARGENTOPOULOS
Director General

Anexe

ANEXA 1 – DOCUMENTE SUPORT PENTRU PLATA DIVIDENDELOR
ANEXA 1, LITERA A: Documente suport pentru plata dividendelor prin virament bancar in contul
comunicat Depozitarului Central
ANEXA 1, LITERA B: Documente suport pentru plata dividendelor in numerar/ prin virament bancar,
pentru plati instructate BRD
ANEXA 1, LITERA C: ALTE PREVEDERI

ANEXA 2: FORMULARE
ANEXA 2, LITERA A: Formular colectare cod IBAN
ANEXA 2, LITERA B: Cerere de plata prin virament bancar a dividendelor nete distribuite de Sphera
Franchise Group SA - Persoane fizice
ANEXA 2, LITERA C: Cerere de plata prin virament bancar a dividendelor nete distribuite de Sphera
Franchise Group SA - Persoane juridice/alte entitati

ANEXA 1 – DOCUMENTE SUPORT PENTRU PLATA DIVIDENDELOR

ANEXA 1, LITERA (A)
Documente suport pentru plata dividendelor prin virament bancar in contul comunicat Depozitarului
Central
1.1

1.2

Actionarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, vor prezenta
Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN, in care se vor preciza banca si contul (cod
IBAN) deschis pe numele actionarului (modelul este atasat prezentului comunicat ca Anexa 2, Punctul
A, fiind disponibil si pe site-ul Depozitarului Central (https://www.roclear.ro) si al Sphera
(https://www.spheragroup.com), insotit de:

(a)

copia actului de identitate valabil in care sa fie lizibil codul numeric personal, certificata de
titular „conform cu originalul”;

(b)

extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma
existenta contului pe numele actionarului, cu precizarea codului IBAN, in original;

(c)

copia documentelor care atesta calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau
conventional, daca este cazul; certificata de titular „conform cu originalul”;

(d)

copia dovezii platii tarif colectare cod IBAN (in cazul in care documentele sunt transmise catre
Depozitarul Central inainte de Data Platii). Tariful de inregistrare a codului IBAN utilizat pentru
efectuarea platilor prin virament bancar pentru actionari persoane fizice este taxata conform
grilei de tarife percepute detinatorilor de instrumente financiare si se percepe pe solicitare,
fiind suportata de fiecare actionar in parte.

Actionarii persoane juridice, prin reprezentant legal sau conventional, vor prezenta Depozitarului
Central formularul de colectare cod IBAN in care se precizeaza banca si contul (cod IBAN) deschis
pe numele actionarului (modelul este atasat prezentului comunicat ca Anexa 2, punctul A, fiind
disponibil si pe site- ul Depozitarului Central (https://www.roclear.ro) si al Sphera
(https://www.spheragroup.com) , insotit de:

(a)

copie a certificatului de inmatriculare; certificata de titular „conform cu originalul”;

(b)

copie de pe documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii (certificat
constatator emis de registrul comertului/entitatea echivalenta pentru entitatile de nationalitate
straina); certificata de titular „conform cu originalul”;

(c)

copia documentelor care atesta calitatea de reprezentant conventional a semnatarului cererii,
daca este cazul; certificata de titular „conform cu originalul”;

(d)

extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma
existenta contului pe numele titularului - persoana juridica, cu precizarea codului IBAN, in
original;

(e)

in cazul fondurilor de pensii, (i) copie act de identitate al reprezentantului legal al societatii de
administrare a fondului, in termen de valabilitate - carte/buletin de identitate cu CNP pentru
cetatenii romani sau pasaport cu numar de identificare pentru cetatenii straini; (ii) copie
certificat constatator al societatii de administrare a fondului/ alt document echivalent, nu mai
vechi de 3 luni de zile, care sa mentioneze reprezentantul legal al societatii de administrare a

fondului; (iii) copie certificat inregistrare/ alt document echivalent pentru societatea de
administrare a fondului; (iv) copie decizie a autoritatii de reglementare care sa ateste
autorizarea societatii de administrare a fondului si a fondului de pensii; iar in cazul fondurilor
de pensii nerezidente (v) certificat de rezidenta fiscala, in original sau in copie legalizata,
apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insotit de traducerea autorizata in limba romana, o
declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al societatii de administrare a
fondului care sa ateste ca autorizarea societatii de administrare a fondului si a fondului de
pensii este valabila la data efectuarii platii, daca reprezinta fonduri de pensii astfel cum sunt
ele definite in legislatia statului membru al Uniunii Europene sau in unul dintre statele AELS,
si daca sunt disponibile, informatii cu privire la site- ul oficial al autoritatii de reglementare din
tara de origine unde poate fi verificat statutul de fond de pensii;

(f)

copia dovezii platii tarif colectare cod IBAN (in cazul in care documentele sunt transmise catre
Depozitarul Central inainte de data platii). Tariful de inregistrare a codului IBAN utilizat pentru
efectuarea platilor prin virament bancar pentru actionar persoana juridica este taxata conform
grilei de tarife percepute detinatorilor de intrumente financiare si se percepe pe solicitare, fiind
suportata de fiecare actionar in parte.

1.3

Formularele de colectare cod IBAN se vor transmite prin posta la adresa: Depozitarul Central SA –
Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34 - 36, sector 2 sau vor fi depuse la sediul Depozitarului Central.

1.4

Depozitarul Central verifica documentatia transmisa de actionari potrivit celor mentionate la punctul
1.1, respectiv 1.2 de mai sus, iar in cazul in care documentatia nu este completa solicita completarea
acesteia.

1.5

In cazul in care se doreste plata prin virament bancar in Data Platii, formularele de colectare cod IBAN
trebuie receptionate de catre Depozitarul Central cu cel putin 4 zile anterior Datei Platii.

1.6

In cazul formularelor de colectare cod IBAN receptionate ulterior termenului prevazut la punctul 1.5
de mai sus, devin aplicabile prevederile sectiunii I. pct. 2.3 din prezentul comunicat. Depozitarul
Central va lua in considerare formularele de colectare cod IBAN receptionate cel mai tarziu cu 3 zile
anterior datei-limita de distribuire a dividendelor indicata in Formularul de comanda.

ANEXA 1, LITERA (B)
Documente suport pentru plata dividendelor in numerar/prin virament bancar, pentru plati instructate
BRD

(1) Lista de documente necesare incasarii/virarii sumelor cuvenite actionarilor persoane fizice - plati
procesate in numerar/virament la ghiseele BRD
1.1 Actionar persoana fizica rezidenta:
• act de identitate avand inscris codul numeric personal (C.N.P.), in original; identificarea
actionarului de catre BRD se va face pe baza informatiei regasite in campul rezervat CNP.
1.2 Actionar persoana fizica nerezidenta:
• pasaport a carui serie si numar trebuie sa corespunda cu cele cu care este inregistrat actionarul
in evidentele Depozitarului Central, in original.
1.3 Reprezentant legal (in speta tutore/parinte) al actionarului persoana fizica avand varsta sub 14 ani:
• actul de identitate al tutorelui /parintelui (in original)
• certificatul de naştere (in original) al actionarilor care trebuie sa aiba inscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie
certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine de catre BRD);
• actul juridic ce instituie tutela in cazul tutorelui care nu este unul dintre parinti + 1 fotocopie
certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se va retine de catre BRD).
1.4 In calitate de curator al actionarilor persoane fizice avand instituita curatela:
• actul de identitate al curatorului (in original)
• actul de identitate (in original) al actionarului avand inscris codul numeric personal (C.N.P.) + 1
fotocopie certificate pentru conformitate cu originalul (fotocopia se va retine de catre BRD);
• actul juridic ce instituie curatela (in original) + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu
originalul (fotocopia se va retine de catre BRD)
1.5 In calitate de imputernicit al actionarilor persoane fizice:
• procura speciala autentificata la notariat (in original) care cuprinde imputernicirea de ridicare a
dividendelor eliberata cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei in care se efectueaza plata, cu
exceptia cazului in care imputernicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani si este
valabila la data la care se efectueaza plata + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu
originalul (fotocopia se va retine de catre BRD);
• actul de identitate al imputernicitului avand inscris codul numeric personal (C.N.P.), in original
Nota 1: In cazul coproprietarilor, platile se vor procesa sub conditia prezentarii la ghiseu a tuturor
coproprietarilor, personal sau prin reprezentant legal si/sau conventional.
Nota 2: Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba
romana, iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau
supralegalizate, dupa caz.
Nota 3: BRD va putea realiza plati in numerar in limita sumelor stabilite in legislatia
aplicabila.
Nota 4: In cazul platilor prin virament bancar in alte banci decat BRD la documentele de mai
sus se va anexa si extras de cont certificat de banca unde se solicita transferul dividendelor
sau document doveditor emis de banca din care sa reiasa titularul contului bancar. Titularul
contului poate fi doar actionarul. Formularele specifice reprezentand Cereri de plata prin

virament bancar a dividendelor pe anul 2018, se gasesc pe pagina de internet Sphera
(www.spheragroup.com), sectiunea Relatia cu investitorii, categoria Dividende
1.6 Situatii exceptionale
Nu se vor efectua plati de dividende nete la ghiseu in urmatoarele cazuri:

•

•
•

catre actionarii al caror CNP din actele prezentate la ghiseu nu concorda cu cel inscris in
evidentele BRD si primite de la Depozitarul Central. Acestia vor fi indrumati catre Depozitarul
Central;
catre mostenitorii actionarilor, in baza certificatelor de mostenitor. Acestia vor fi indrumati catre
Depozitarul Central;
in orice alta situatie exceptionala, caz in care actionarii nereprezentati de Participant vor fi
indrumati catre Depozitarul Central.

(2) Lista de documente necesare incasarii/virarii sumelor cuvenite actionarilor persoane juridice - plati
procesate in virament la ghiseele BRD:
•
certificatul de inmatriculare/inregistrare al persoanei juridice/entitatii in Registrul Comertului/alt
document echivalent care sa ateste inregistrarea persoanei juridice/entitatii la autoritatea competenta
+ 1 fotocopie care se va retine de catre BRD:
•
act de identitate al reprezentantului legal sau, dupa caz, al mandatarului;
•
certificatul constatator de la Registrul Comertului/document echivalent emis de autoritatea competenta
nu mai vechi de 3 luni care sa mentioneze reprezentantul legal al societatii + 1 fotocopie care se va
retine de catre BRD;
•
procura notariala in original sau in copie legalizata (procura se va retine de catre BRD), daca este
cazul. Plata actionarilor persoane juridice se va efectua numai prin virament bancar.
In cazul platilor prin virament bancar in alte banci decat BRD la documentele de mai sus se anexeaza
si extras de cont certificat de banca unde se solicita transferul dividendelor sau document doveditor emis
de banca din care sa reiasa titularul contului bancar. Titularul contului poate fi doar actionarul.

ANEXA 1, LITERA C
ALTE PREVEDERI

(1) Instrumente financiare detinute in co-proprietate
In cazul instrumentelor financiare detinute in co-proprietate de doi sau mai multi actionari, plata dividendelor se
va realiza cu observarea urmatoarelor particularitati:

1.1

In cazul platilor prin virament bancar in contul actionarilor nereprezentati de Participant,
Depozitarul Central va vira dividendele cuvenite coproprietarilor in contul indicat de Sphera sau, in cazul
in care aceasta informatie nu a fost furnizata Depozitarului Central, in contul indicat de catre toti
coproprietarii in baza solicitarii comune adresata Depozitarului Central.

1.2

In cazul platilor la ghiseele BRD, platile se vor face in numerar sau virament (in functie de solicitarea
actionarilor coproprietari) cu conditia ca toti coproprietarii sa se prezinte la BRD, personal sau prin
reprezentant legal si / sau conventional si sa prezinte documentele prevazute la sectiunea 1 din Anexa
1, punctul B.

1.3

In cazul platilor in conturile Participantilor, dividendele cuvenite co-proprietarilor vor fi virate
Participantului ai carui clienti sunt.

1.4

In situatia in care coproprietarii solicita atat inregistrarea de catre Depozitarul Central a transferului direct
de proprietate asupra instrumentelor financiare ca efect al iesirii din indiviziune, in conformitate cu
Regimul juridic aplicabil, cat si plata directa catre fiecare dintre coproprietari conform numarului de
instrumente dobandite in proprietate exclusiva, Depozitarul Central va bloca plata dividendelor si va
informa Sphera cu privire la inregistrarea respectivului transfer de proprietate si numarul de instrumente
financiare dobandite in proprietate exclusiva de catre fiecare dintre coproprietari. Sphera va calcula
valoarea dividendelor corespunzatoare fiecarui fost coproprietar si va transmite Depozitarului Central
informatiile pentru plata dividendelor catre fiecare dintre acestia, plata urmand a se face conform
prezentei proceduri, dupa ce datele corespunzatoare au fost comunicate BRD.

(2) Actionari decedati
2.1.

In cazul in care in documentele cuprinzand datele necesare efectuarii platii dividendelor catre actionari
sunt incluse persoane decedate, iar mostenitorii acestora solicita atat inregistrarea transferului direct de
proprietate asupra instrumentelor financiare ca efect al succesiunii, in conformitate cu Regimul juridic
aplicabil, cat si plata dividendelor cuvenite, Depozitarul Central va bloca plata dividendelor cuvenite
actionarului decedat si va informa Sphera cu privire la inregistrarea transferului de proprietate, identitatea
mostenitorului/mostenitorilor si numarul de instrumente financiare dobandite in proprietate de
acesta/acestia.

2.2.

In situatia in care urmare a efectuarii transferului de proprietate ca efect al succesiunii instrumentele
financiare sunt dobandite in co-proprietate, devin aplicabile prevederile de la sectiunea 1 din Anexa 1,
litera C.

2.3.

In situatia in care, urmare a efectuarii transferului de proprietate mostenitorii dobandesc in proprietate
exclusiva instrumentele financiare, Sphera va calcula valoarea dividendelor corespunzatoare fiecarui
mostenitor si va transmite Depozitarului Central informatiile privind sumele cuvenite pentru plata
dividendelor catre fiecare dintre acestia, plata care se va realiza de catre Depozitarul Central conform
prezentei proceduri, dupa ce datele corespunzatoare au fost comunicate BRD.

(3) Limitari
Sphera nu va avea nicio raspundere in cazul in care plata de dividende nu va putea fi efectuata sau va fi
efectuata cu intarziere din motive neimputabile Sphera, inclusiv, dar fara a se limita la, in cazul in care Sphera

este notificata de instituirea unei popriri asupra sumelor de bani reprezentand dividendele actionarului relevant
sau daca actionarul nu poate primi in numerar suma integrala reprezentand dividende ca urmare a depasirii
oricarei limite legale cu privire la plata in numerar.

ANEXA 2: FORMULARE
ANEXA 2, LITERA (A) - FORMULAR COLECTARE COD IBAN
Subsemnatul/subscrisa ........................................................., domiciliat/cu sediul in ..........................., str.
........................, nr. ..................., bl. ......., sc. ........, ap. ........, sector/judeţ ...................., identificat cu
BI/CI/Paşaport seria ............... nr. .............../inmatriculat la Registrul Comertului sub nr. ....................................,
C.N.P./CUI .........................................., prin prezenta , solicit ca plata oricaror sume de bani ce mi se cuvin ca
urmare a calitatii mele de detinator de instrumente financiare la emitentii inregistrati în sistemul Depozitarului
Central
S.A.
sa
se
efectueze
în
contul
nr.
......................................................................................................................................,
deschis
la Banca
.................................................................................................................................................................

Declar că imi asum corectitudinea datelor furnizate si sunt de acord ca numarul de cont indicat mai sus sa fie
inregistrat in baza de date a Depozitarului Central S.A. si sa fie folosit pentru a mi se distribui orice sume de
bani ce mi se cuvin/mi se vor cuveni din relatia mea cu emitentii pentru care Depozitarul Central S.A. presteaza
servicii de registru/servicii de distribuire sume de bani.

De asemenea, ma oblig sa comunic Depozitarului Central orice modificare a informatiilor legate de contul mai
sus indicat, in caz contrar societatea Depozitarul Central S.A. fiind exonerata de orice raspundere cu privire la
eventuale plati prin virament bancar efectuate in acest cont si esuate datorita modificarilor ce nu i-au fost aduse
la cunostinta.

Am luat la cunostinta de toate drepturile în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) şi sunt de acord ca datele legate de codul
meu IBAN sa fie prelucrate de Depozitarul Central S.A.

Anexez:

Solicitant / Applicant:
Data:
Nume si Prenume:
Calitatea:
Semnatura/Stampila:

ANEXA 2, LITERA B: Cerere de plata prin virament bancar a dividendelor nete distribuite de
Sphera Franchise Group SA
Persoane fizice
Subsemnatul
...............................................………….………………………………………………………
având codul numeric personal (CNP/ID)              , domiciliat in
…………………………………………….…, str. .…………………………………………….................... nr. ………,
bl…………, sc……., ap……., sect/jud. ................................, tara ……………….……………., declar pe propria
răspundere, cunoscand sanctiunile prevazute de legea penala privind falsul in declaratii si faptul ca Sphera
Franchise Group SA se poate regresa impotriva mea pentru prejudiciile suferite in legatura cu falsul in aceasta
declaratie, urmatoarele:
instructez BRD sa vireze dividendele nete aferente anului 2018 distribuite de Sphera Franchise Group SA
actionarilor inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare pentru anul
2018 si cuvenite actionarului .………….………………………………………….............. având codul numeric
personal
(CNP/ID)
,
domiciliat
in
…………………………………………….…, str. .……………………………………………................... nr. ………,
bl…………, sc……., ap……., sect/jud. ................................, tara ……………….…………….,
în contul nr                         (format IBAN), codul
SWIFT
,
moneda
,
deschis
la
banca
…………………………....................……….…, sucursala …………………………………… Statul in care este
deschis contul bancar ………………………., titular cont ........................................................, CNP/Pasaport


Anexez la prezenta cerere de plata a dividendelor nete prin virament bancar urmatoarele documente (bifati
varianta potrivita cazului dvs):
Pentru viramentele in alte banci decat BRD, anexez:
- copie extras de cont certificat de banca unde se solicita transferul dividendelor sau document doveditor
emis de banca din care sa reiasa titularul contului bancar mai sus mentionat
In calitate de actionar cu rezidenta fiscala *) in Romania, anexez:
- copie act de identitate in termen de valabilitate - carte/buletin de identitate cu CNP pentru cetatenii
romani sau pasaport cu numar de identificare pentru cetatenii straini
- copie incuviintare reprezentantului legal, in cazul actionarilor minori cu varste intre 14-18 ani
In calitate de reprezentant legal/tutore al actionarului minor sub 14 ani, anexez:
- copie act de identitate al reprezentantului legal/tutorelui, in termen de valabilitate carte/buletin de
identitate pentru cetatenii romani sau pasaport cu numar de identificare pentru cetatenii straini
- copie certificat de nastere actionar, cu mentionarea CNP-ului
- copie document ce instituie tutela, daca este cazul.
In calitate de acţionar care NU are rezidenta fiscala*) in Romania, anexez:
- copie act de identitate sau pasaport cu numar de identificare, in termen de valabilitate

In calitate de împuternicit al actionarului, anexez:
- procura specială notariala in original valabila la data platii (procura trebuie sa fie eliberata cu nu mai
mult de 3 ani anterior datei platii sau un termen mai lung, daca acesta este precizat)
- copie act de identitate al împuternicitului in termen de valabilitate - carte/buletin de identitate cu CNP
pentru cetatenii romani sau pasaport cu numar de identificare pentru cetatenii straini.
In calitate de curator al actionarului persoana cu disabilitati, anexez:
- copie act juridic ce instituie curatela
- copii acte de identitate ale curatorului si ale actionarului, in termen de valabilitate - carte/buletin de
identitate cu CNP pentru cetatenii romani si pasaport cu numar de identificare pentru cetatenii straini.
- copie act de identitate al actionarului in termen de valabilitate - carte/buletin de identitate cu CNP.
NOTA:
•

Toate documentele suport inmanate la ghiseele bancare in copie simpla vor fi certificate pentru
conformitate cu originalul si semnate de actionar/imputernicitul acestuia. Suplimentar, BRD va
verifica si va certifica copiile documentelor prezentate de actionari cu documentele in original
aduse de acestia la unitatile BRD.

•

Titularul contului bancar in care se solicita transferul dividendelor nete poate fi doar actionarul.

•

Comisioanele bancare BRD pentru plata dividendelor nete in LEI sunt suportate de Sphera Franchise
Group SA

•

In situatia in care documentele suport sunt emise int-o alta limba decat limba romana, acestea
se vor depune apostilate/supralegalizate, daca este cazul, si in traducere legalizata in limba
romana.

•

BRD va efectua plata dividendelor nete in cel mult doua zile lucratoare de la data primirii de catre
BRD a cererii de plata, insotita de documentele suport complete si corecte si a eventualelor
clarificari. Data creditarii conturilor bancare ale actionarilor depinde de circuitul interbancar si de lantul
de banci corespondente.
Plata dividendelor nete cuvenite actionarilor Sphera Franchise Group SA este supusa
prevederilor generale in materia prescriptiei, fiind prescriptibila in termen de 3 (trei) ani incepand
cu data stabilita de AGA pentru inceperea platilor dividendelor.

•

BRD isi rezerva dreptul de a solicita documente suplimentare in urma analizarii cererilor.

*) Definitia persoanei fizice rezidente si nerezidente, in sensul prevederilor Codului fiscal din Romania, este:
Persoană fizică rezidentă - orice persoană fizică ce îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:
a) are domiciliul în România;
b) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România;
c) este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe
parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat;
d) este cetăţean român care lucrează în străinătate, ca funcţionar sau angajat al României într-un stat străin.

Prin excepţie de la prevederile lit. a) - d), nu este persoană fizică rezidentă un cetăţean străin cu statut
diplomatic sau consular în România, un cetăţean străin care este funcţionar ori angajat al unui organism
internaţional şi interguvernamental înregistrat în România, un cetăţean străin care este funcţionar sau angajat
al unui stat străin în România şi nici membrii familiilor acestora;
Persoană fizică nerezidentă - orice persoană fizică care nu este persoană fizică rezidentă.
Telefon:
Email:
Data:
Semnatura solicitantului:

ANEXA 2, LITERA C: Cerere de plata prin virament bancar a dividendelor nete distribuite de
Sphera Franchise Group SA –
Persoane juridice/alte entitati

Denumirea

societatii.………….…………………………………………………

cod

inregistrare

fiscala

             , nr. Reg. Com.            / echivalent
,
cu
sediul
in…………………………….....................,
str.
……………………………………………………………,
nr………,
bl……..,
sc…..,
ap…….,
sect/jud
.........……………………………, tara …………..............................……………, prin reprezentantul legal
………………………………............................ declar pe proprie răspundere, cunoscand sanctiunile prevazute
de legea penala privind falsul in declaratii si faptul ca Sphera Franchise Group SA se poate regresa impotriva
mea pentru prejudiciile suferite in legatura cu falsul in aceasta declaratie, urmatoarele:
instructez BRD sa vireze dividendele nete aferente anului 2018 distribuite de Sphera Franchise Group SA
actionarilor inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare pentru anul
2018
si
cuvenite
actionarului………………………………………………….
în
contul
nr
                        (format IBAN), codul SWIFT

,

moneda
,
deschis
la
banca……………………............
sucursala…………………………………............................ Statul in care este deschis contul bancar
………………………............, titular cont ................................................................................................

Anexez la prezenta cerere de plata a dividendelor nete prin virament bancar urmatoarele documente (bifati
varianta potrivita cazului dvs):
Pentru viramentele in alte banci decat BRD, anexez:
- copie extras de cont certificat de banca unde se solicita transferul dividendelor sau document doveditor
emis de banca din care sa reiasa titularul contului bancar mai sus mentionat
In calitate de rezident fiscal *) in Romania, anexez:
- copie act de identitate al reprezentantului legal sau dupa caz al mandatarului actionarului, in termen de
valabilitate - carte/buletin de identitate cu CNP pentru cetatenii romani sau pasaport cu numar de
identificare pentru cetatenii straini
- copie certificat de inregistrare al actionarului cu cod unic de inregistrare sau alt document echivalent
care sa ateste inregistrarea actionarului la autoritatea competenta
- copie certificat constatator/document echivalent emis de autoritatea competenta nu mai vechi de 3 luni
care sa mentioneze reprezentantul legal al actionarului
- procura speciala notariala in original sau copie legalizata

NOTA:
•

Toate documentele suport inmanate la ghiseele bancare in copie simpla vor fi certificate pentru
conformitate cu originalul si semnate de actionar/ imputernicitul acestuia. Suplimentar, BRD va

verifica si va certifica copiile documentelor prezentate de actionari cu documentele in original
aduse de acestia la unitatile BRD
•

Titularul contului bancar in care se solicita transferul dividendelor nete poate fi doar actionarul.

•

Comisioanele bancare BRD pentru plata dividendelor nete in LEI sunt suportate de Sphera Franchise
Group SA

•

In situatia in care documentele suport sunt emise int-o alta limba decat limba romana, acestea
trebuie depuse apostilate/supralegalizate, daca este cazul, si in traducere legalizata in limba
romana).

•

BRD va efectua plata dividendelor nete in cel mult doua zile lucratoarede la data primirii de catre
BRD a cererii de plata, insotita de documentele suport complete si corecte si a eventualelor
clarificari solicitate. Data creditarii conturilor bancare ale actionarilor depinde de circuitul interbancar
si de lantul de banci corespondente.

•

Plata dividendelor nete cuvenite actionarilor Sphera Franchise Group SA este supusa
prevederilor generale in materia prescriptiei, fiind prescriptibila in termen de 3 (trei) ani incepand
cu data de stabilita de AGA pentru inceperea platilor dividendelor.

BRD isi rezerva dreptul de a solicita documente suplimentare in urma analizarii cererilor.
*) Definitia persoanei juridice rezidente si nerezidente, in sensul prevederilor Codului fiscal din Romania, este:
•

•

Rezident - orice persoană juridică română, orice persoană juridică străină având locul de exercitare a
conducerii efective în România, orice persoană juridică cu sediul social în România, înfiinţată potrivit
legislaţiei europene, şi orice persoană fizică rezidentă.
Nerezident - orice persoană juridică străină, orice persoană fizică nerezidentă şi orice alte entităţi
străine, inclusiv organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, fără personalitate juridică, care nu
sunt înregistrate în România, potrivit legii.

Telefon:
Email:
Data:
Semnatura solicitantului:

