
 
 
 
 
 
 
 
 

Raspunsuri la intrebarile frecvent adresate cu privire la plata dividendelor 
SN Nuclearelectrica S.A. pentru exercitiul financiar 2015 

 
 
1. Care este data de la care SNN va plati dividendele catre actionarii sai?   

Incepand cu data de 28 iunie 2016, data platii, SNN va plati dividendele aferente exercitiului 
financiar 2015, prin intermediul Depozitarului Central S.A. si al BRD Groupe Société Générale 
(BRD), agentul de plata selectat.  

 
2. Care este data la care trebuie sa fie detinute actiunile pentru a avea dreptul la dividendele 

aferente anului 2015?   
Plata dividendelor se va realiza doar catre actionarii SNN înscrisi în Registrul Actionarilor tinut 
de catre Depozitarul Central S.A. la data de 8 iunie 2016, aprobata ca data de inregistrare de catre 
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNN ("AGOA") din 25 aprilie 2016.  

 
3. Care este valoarea dividendului?   

Dividendul brut este de 0,33 lei pentru o actiune, iar impozitul pe dividende aferent va fi retinut 
la sursa in cotele prevazute de lege.  

 
4. SNN a optat pentru data platii amanate?  

SNN nu a optat pentru data platii amanate ce se aplica actionarilor nerezidenti.  
 
5. Cum se pot plati dividendele?   

Pentru actionarii persoane fizice/juridice sau alte entitati care au un cont deschis la un Participant 
(Broker/Banca Custode), dividendele se vor primi direct in cont incepand cu data de 28.06.2016, 
data platii, fara a fi necesara prezentarea de documente suplimentare. 
Pentru persoanele fizice/juridice si alte entitati care nu au un cont deschis la un Participant, se 
poate opta pentru plata prin virament bancar sau plata in numerar direct la ghiseele agentului de 
plata BRD Groupe Société Générale 
 
In cazul platilor in numerar, actionarul trebuie sa prezinte un 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, in termen de valabilitate. Pentru platile prin virament bancar, 
actionarul trebuie sa completeze si sa depuna si formularul de cerere de plata, insotit de toate 
documentele suport indicate in acesta (formularele pot fi descarcate din sectiunea aferenta 
urmatorului link: http://www.nuclearelectrica.ro/wp-
content/uploads/2015/07/documente_suport_pentru_plata_dividendelor_ro.pdf   
Plata dividendelor aferente anului 2015 incepe la data de 28 iunie 2016, data platii.  

 
 
6. Ce documente sunt necesare pentru a transfera dividendele intr-un cont?   

In acest caz trebuie completat formularul "Cererea de plata prin virament bancar a dividendelor 
nete distribuite de SNN pentru persoane fizice" sau formularul "Cererea de plata prin virament 
bancar a dividendelor nete distribuite de SNN pentru persoane juridice/alte entitati", insotit de 
documentele suport aplicabile, indicate in aceste formulare (formularele pot fi descarcate din 
sectiunea aferenta urmatorului link: http://www.nuclearelectrica.ro/relatii-cu-
investitorii/dividende-2014/ ) 

http://www.nuclearelectrica.ro/wp-content/uploads/2015/07/documente_suport_pentru_plata_dividendelor_ro.pdf
http://www.nuclearelectrica.ro/wp-content/uploads/2015/07/documente_suport_pentru_plata_dividendelor_ro.pdf
http://www.nuclearelectrica.ro/relatii-cu-investitorii/dividende-2014/
http://www.nuclearelectrica.ro/relatii-cu-investitorii/dividende-2014/


 
7. Exista posibilitatea sa primesc dividendele in contul bancar deschis la o alta banca decat 

BRD?   
Da, acest lucru este posibil. Pentru a primi dividendele intr-un cont bancar deschis la alta banca, 
suplimentar fata de formularele de plata completate si insotite de documentele suport mentionate 
in acestea, trebuie prezentat si un extras de cont certificat de banca unde se solicita transferul 
contravalorii dividendelor sau alt document doveditor emis de banca respectiva din care sa reiasa 
titularul contului.  

 
8. Se pot plati dividendele intr-un cont bancar deschis la o banca din afara Romaniei?  

Da, acest lucru este posibil, insa actionarul trebuie sa detina un cont in lei, deoarece plata   
dividendelor se va face doar in RON. In vederea incasarii dividendelor, trebuie transmise 
formularele de plata completate si insotite de documentele suport mentionate in acestea. 

 
 
 
9. De unde pot fi ridicate/accesate formularele de cereri de plata?   

Formularele de cereri de plata sunt disponibile pe site-ul http://www.nuclearelectrica.ro/, sectiunea 
Relatii cu investitorii/Dividende 2015, putand fi solicitate si la orice agentie BRD din tara.   
Lista unitatilor BRD este disponibila pe site-ul https://www.brd.ro/instrumente-utile/agentii-si-
atm-uri/.  

 
 
10. Cat timp am la dispozitie pentru a solicita plata dividendelor 2015?   

Plata dividendelor nete cuvenite anului 2015 este supusa prevederilor generale in materia 
prescriptiei, fiind prescriptibila in termen de 3 (trei) ani de la data inceperii platii, respectiv 
28.06.2019.  

 
11. Cum se calculeaza dividendele nete?   

Valoarea totala a dividendelor nete cuvenite oricarui actionar SNN este data de numarul de actiuni 
detinute la data de inregistrare (8 iunie 2016), inmultit cu valoarea per actiune a dividendului brut 
aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNN (0,33 lei/actiune) din data de 25 
aprilie 2016, din care se deduce valoarea impozitului pe dividende, in cotele prevazute de legislatia 
in vigoare.  

 
 
12. Cand se calculeaza impozitul pe dividende?   

În conformitate cu prevederile Codului Fiscal în vigoare, la data efectuarii platii se va retine la 
sursa, cota standard de impozitare, respectiv 5 % din suma bruta a dividendului cuvenit. În situatia 
în care actionarii nerezidenti fac dovada faptului ca pot beneficia de o cota mai favorabila de 
impozitare, prin prezentarea certificatelor de rezidenta fiscala, atunci se vor aplica cotele de 
impozit mai favorabile conform prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri încheiate 
intre statul de rezidenta respectiv si România; pentru rezidenti se va aplica cota standard de 
impozitare de 5 %, exceptiile fiind prevazute de Codul Fiscal (exemplu: entitati care sunt scutite 
de la retinerea impozitului pe dividende, precum fonduri de pensii, actionarii care detin peste 10% 
din titluri timp de minim un an).  

 
13. SNN va retine impozit la sursa din dividende?  

Da, impozitul pe dividende aferent va fi retinut la sursa in cotele prevazute de lege.  
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14. Cine suporta comisioanele aferente platii dividendelor?   
Tariful perceput de Depozitarul Central S.A., care include si comisioanele bancare percepute de 
BRD pentru plata dividendelor nete in RON este suportat de catre SNN. BRD nu va percepe 
actionarilor niciun comision bancar pentru plata dividendelor in RON, atat pentru platile in 
numerar, cat si pentru platile prin transfer bancar in conturi deschise atat in Romania, cat si in 
strainatate.  

 
15. Se pot primi dividendele in actiuni in loc de bani?   

Nu, dividendele se primesc numai sub forma de bani. In cazul in care doriti achizitionarea de noi 
actiuni, puteti reinvesti suma primita ca dividend in noi actiuni SNN prin cumpararea acestora 
direct de pe piata.  

 
16. Cum imi pot inregistra codul IBAN la Depozitarul Central pentru a incasa dividendele 

cuvenite direct prin virament bancar intr-un cont bancar?   
In conformitate cu noua legislatie aplicabila pietei de capital, incepand cu anul 2015, Depozitarul 
Central pune la dispozitia tuturor actionarilor nereprezentati de Participanti optiunea de a 
incasa orice suma de bani cuvenita direct prin virament bancar intr-un cont bancar, indiferent de 
emitentul care distribuie sumele de bani. Aceasta optiune presupune inregistrarea codului IBAN 
la Depozitarul Central, acesta putand fi utilizat pentru incasarea mai multor sau tuturor detinerilor 
si ramanand valabil si pentru distributii ulterioare, pana la o notificare contrara din partea 
actionarului. Inregistrarea codului IBAN de catre Depozitarul Central va fi taxata conform grilei 
de tarife percepute detinatorilor de instrumente financiare si suportata de catre fiecare actionar in 
parte. Pentru mai multe detalii despre aceasta optiune de plata, actionarii SNN sunt rugati sa 
contacteze Depozitarul Central la tel. 021.408.58.60; 021.408.58.66 sau 021.408.59.19 sau e-mail 
dividende@depozitarulcentral.ro  

 
17. In cazul unui investitor nerezident, trebuie declarate dividendele in declaratia de venit din 

tara de rezidenta fiscala? 
Exista posibilitatea ca in cazul investitorilor nerezidenti, acestora sa li se solicite sa declare 
dividendele in declaratiile de venit din tara lor de rezidenta. Prin urmare, se recomanda ca acestia 
sa solicite ajutor de specialitate in legatura cu obligatiile fiscale din tara lor de rezidenta.  

 
  

18. Care este procedura in cazul actionarilor nerezidenti?   
Pentru toti acei actionari persoane fizice, juridice sau alte entitati, care la data de inregistrare 
8.06.2016 detin actiuni evidentiate in Sectiunea II a Registrului Actionarilor SNN in contul deschis 
la Participant, sumele aferente vor fi platite automat prin virament bancar prin intermediul 
Depozitarului Central in numele SNN, la data platii 28.06.2016, in contul Participantului, fara 
prezentarea unor documente suplimentare.  

 
Actionarii nerezidenti, care au cont deschis la Participanti (Broker/Banca Custode), si 
respectiv cei care nu au cont deschis la Participanti (respectiv cei care aleg metodele de la 
punctele 2 si 3) care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Conventiei de evitare a dublei 
impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta, in cazul in care actionarii nerezidenti 
beneficiaza de o cota de impozitare mai redusa decat cota standard de 5%, trebuie sa transmita sau 
sa depuna, fie prin intermediul Participantului in cazul in care au cont deschis la Participant, fie 
direct, in cazul in care nu au cont deschis la Participant, la sediul SN Nuclearelectrica S.A., din 
strada Polona, nr. 65, sector 1, Bucuresti, cod postal 010494, in atentia Departamentului 
Comunicare si Relatii cu Investitorii, pana la data de 15.06.2016 inclusiv, certificatul de rezidenta 
fiscala pentru anul in care are loc plata dividendelor, in termen de valabilitate, in original sau 
copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insotit/a de traducere autorizata, precum 
si detalii de contact pentru eventuale clarificari asupra certificatelor de  rezidenta fiscala. Daca in 
urma verificarii certificatului de rezidenta fiscala si a prevederilor      conventiei de evitare a dublei 
impuneri rezulta ca se poate aplica cota mai favorabila prevazuta in conventia de evitare de dublei 
impuneri, atunci la data platii actionarii in cauza vor primi dividendele nete cu aplicarea acelei cote. 



In caz contrar, se va aplica cota standard in vigoare prevazuta de Codul Fiscal roman. 
 
19. Actionarii care au conturi la Participanti isi pot ridica dividendele in numerar/virament de 

la ghiseul BRD?   
Nu, toti acei actionari care au conturi la PARTICIPANTI, nu isi pot ridica dividendele in 
numerar/virament de la ghiseul BRD.  

 
Pentru toti acei actionari persoane fizice, juridice sau alte entitati, care la data de inregistrare 
8.06.2016 detin actiuni evidentiate in Sectiunea II a Registrului Actionarilor SNN in contul deschis 
la Participant, sumele aferente vor fi platite automat prin virament bancar prin intermediul 
Depozitarului Central in numele SNN, la data platii 28.06.2016, in contul Participantului, fara 
prezentarea unor documente suplimentare.  

 
20. Ce reprezinta Adunarea Generala a Actionarilor (AGA)?   

Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) este principalul organism de guvernare corporativa al 
Societatii, care decide asupra activitatii, politicii economice si de afaceri a Societatii. Adunarile 
Generale ale Actionarilor pot fi Ordinare si Extraordinare. AGA este convocata de consiliul de 
administratie ori de cate ori este nevoie, in conformitate cu dispozitiile legale si cu cele din actul 
constitutiv sau la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din 
capitalul social, si daca cererea contine dispozitii ce intra in atributiile adunarii. Au drept de 
participare si vot in cadrul adunarii generale doar actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor 
societatii la data de referinta.  

 
21. Ce reprezinta data de referinta?   

Data de referinta este data calendaristica, stabilita de conducerea SNN in temeiul reglementarilor 
aplicabile si prevazuta in convocatorul AGA pentru identificarea actionarilor care vor participa la 
AGA si vor vota in cadrul acesteia. Doar actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor societatii la 
data de referinta au drept de participare si vot in cadrul adunarii generale respective. Data de 
referinta este ulterioara datei publicarii convocatorului AGA.   
Data de referinta pentru AGA convocata pentru data de 25 aprilie 2016 a fost 15 aprilie 2016.  

 
 
22. Ce reprezinta data de inregistrare?   

Este data calendaristica stabilita de AGA si serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a 
beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrâng efectele hotarârilor AGA. Data 
de inregistrare este ulterioara datei intrunirii adunarii generale cu cel putin 10 zile lucratoare.   
Data de inregistrare stabilita de AGA SNN din data de 25.04.2016, care a aprobat distribuirea 
dividendelor aferente anului 2015 este 8 iunie 2016.  

 
23. Pot fi incasate dividendele in numele altei persoane?   

In cazul persoanelor fizice care nu se prezinta personal la ghiseul BRD, ci mandateaza in acest 
sens o alta persoana, plata dividendelor se face imputernicitului respectivei persoane, in baza 
urmatoarelor documente: procura speciala autentificata la notariat care cuprinde imputernicirea de 
ridicare 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  
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originalul (fotocopia se retine) şi actul de identitate al imputernicitului + 1 fotocopie certificata 
pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine). 

 
In conformitate cu noile prevederi legale, nu vor fi procesate plati pe baza certificatelor de 
mostenitor si nici acelor actionari ale caror date de identificare nu concorda cu actele prezentate 
la ghiseu si nici cu cele inscrise in fisierul agentului de plata. In cazul in care in Registrul 
Actionarilor SNN de la data de 8 iunie 2016 sunt incluse persoane decedate, dividendele vor fi 
platite doar dupa solicitarea de catre mosternitor(i) si inregistrarea de catre Depozitarul Central a 
transferului direct de proprietate asupra instrumentelor financiare ca efect al succesiunii, in 
conformitate cu Regimul juridic aplicabil, precum si dupa actualizarea datelor in evidentele 
agentului de plata, urmare solicitarii Depozitarului Central. In cazul in care un actionar nu se 
regaseste in baza actionarilor detinuta de agentul de plata BRD, acesta este rugat sa se adreseze 
Depozitarului Central in vederea remedierii acestei probleme. 

 
24. Cand se pot transmite formularele de plata?   

Incepand cu data de 28 iunie 2016 va puteti prezenta la ghiseele BRD in vederea solicitarii platii 
in numerar sau prin virament bancar. De asemenea, solicitarile pentru plata intr-un cont bancar se 
pot transmite si inainte de data respectiva, prin posta, catre Directia Titluri - BRD METAV-Corp 
A2, str. Biharia nr. 67-77, sector 1, Bucuresti, Romania, caz in care toate documentele prevazute 
in formularele de plata in copie trebuie transmise in copie legalizata, cu exceptia certificatului 
constatator de la Registrul Comertului (original sau copie). In toate cazurile plata dividendelor 
aferente anului 2015 se face de catre BRD incepand cu data de 28 iunie 2016.  

 
 
25. La cat timp de la depunerea cererii de plata se efectueaza plata dividendelor nete?   

BRD va efectua plata dividendelor nete in cel mult doua zile bancare (sau zece zile bancare in 
cazul actionarilor nerezidenti care depun certificate de rezidenta fiscala) de la data primirii de catre 
BRD a cererii de plata, insotita de documentele suport complete si corecte. Data creditarii 
conturilor bancare ale actionarilor depinde de circuitul interbancar si de lantul de banci 
corespondente.  

 
 
26. Ce trebuie sa fac daca nu primesc banii in termenele precizate in formularele de plata?   

In acest caz trebuie sa contactati direct BRD, care va investiga situatia fara a va percepe vreun 
cost ori comision. Informatii suplimentare pot fi solicitate la BRD, la adresa de email 
titluri@brd.ro sau la urmatoarele numere de telefon: 021.200.83.87 sau 021.200.83.72.  

 
 
27. Ce trebuie sa fac daca suma primita nu corespunde cu numarul de actiuni pe care il detin?   

In cazul in care ati primit o suma diferita fata de cea asteptata in baza numarului de actiuni detinute, 
atunci trebuie sa contactati Depozitarul Central S.A. pentru a cere un extras de cont la data de 
inregistrare de 8 mai 2016. Acest extras va confirma numarul de actiuni detinute, astfel incat veti 
putea calcula suma corespunzatoare dividendelor nete la care sunteti indreptatit. Daca suma tot nu 
corespunde, puteti contacta BRD la adresa de email titluri@brd.ro sau la urmatoarele numere de 
telefon: 021.200.83.87 sau 021.200.83.72 ori SNN la adresa de email 
investor.relations@nuclearelectrica.ro sau la numarul de telefon: 021.203.13.14. 
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