Anexa nr. 1 – Documente suport pentru plata dividendelor
1. PLATA IN NUMERAR
1.1. In cazul persoanelor fizice rezidente care se prezinta personal la orice ghiseu al BRD de pe teritoriul
Romaniei, plata dividendelor se face in baza actului de identitate avand inscris codul numeric personal
(C.N.P.).
1.2. In cazul persoanelor fizice nerezidente care se vor prezenta personal la orice ghiseu al BRD de pe
teritoriul Romaniei, plata dividendelor se face in baza pasaportului.
Actionarii persoane fizice nerezidente care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Conventiei de
evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta trebuie sa transmita 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. SNN isi rezerva dreptul de
a solicita actionarului/imputernicitului acestuia documente suplimentare in urma analizării formularului de
solicitare de distribuire a dividendelor.
In cazul prezentarii ulterior datei de 15.06.2016, dar nu mai tarziu de 15.12.2016, a certificatului de
rezidenta fiscala impreuna cu formularul de solicitare de distribuire a dividendelor nete prin virament
bancar, SNN va retine la data platii impozitul standard in vigoare prevazuta de Codul Fiscal Roman,
urmand ca eventuala diferenta de impozit cuvenita actionarului sa-i fie platita ulterior transmiterii si
verificarii documentatiei.
1.3. In cazul persoanelor fizice avand varsta sub 14 ani, plata dividendelor se face reprezentatului legal in
speta - tutorele/parintele minorului, in baza urmatoarelor documente: certificatul de naştere al Detinatorilor
nereprezentati de Participant care trebuie sa aiba inscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificata pentru
conformitate cu originalul (fotocopia se retine), actul juridic ce instituie tutela in cazul tutorelui care nu
este unul dintre parinti + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) şi
actul de identitate al tutorelui/parintelui + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul
(fotocopia se retine).
1.4. In cazul persoanelor fizice avand instituita curatela, plata dividendelor se face prin curatorul respectivei
persoane, in baza urmatoarelor documente: actul de identitate al Detinatorilor nereprezentati de Participant
care trebuie sa aiba inscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia
se retine), actul juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul
(fotocopia se retine) si actul de identitate al curatorului + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu
originalul (fotocopia se retine).
1.5. 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 originalul (fotocopia se retine) şi actul de identitate
al imputernicitului + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).
1.6. 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.
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1.7. 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.

2. PLATA PRIN VIRAMENT BANCAR
2.1. Actionarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau convenţional, vor prezenta
formularul atasat, in care se vor preciza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele actionarului
(modelul este disponibil pe site-ul SNN www.nuclearelectrica.ro/Relatii cu Investitorii si pe site-ul BRD
www.brd.ro si pe cel al Depozitarului Central www.depozitarulcentral.ro), insotit de:
 copia actului de identitate valabil in care sa fie lizibil codul numeric personal – certificata de titular
„conform cu originalul”;
 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;
 copia documentelor care atesta calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau
conventional, daca este cazul – certificata de titular „conform cu originalul”;
 Actionarii persoane fizice nerezidente care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale
Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta trebuie sa
depuna 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.
2.2. Actionarii persoane juridice, prin reprezentant legal sau convenţional, vor prezenta formularul atasat,
in care se vor preciza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele actionarului (modelul este disponibil
pe site-ul SNN www.nuclearelectrica.ro/Relatii cu Investitorii si pe site-ul BRD www.brd.ro si pe cel al
Depozitarului Central www.depozitarulcentral.ro), insotit de:
 copie a certificatului de inmatriculare – certificata de titular „conform cu originalul”;
 copie dupa 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”;
 copia documentelor care atesta calitatea de reprezentant conventional a semnatarului cererii, daca
este cazul – certificata de titular „conform cu originalul”;
 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;
 Actionarii persoane juridice/alte entitati nerezidente care doresc aplicarea prevederilor mai
favorabile ale Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de
rezidenta trebuie sa depuna 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.
2.3. In cazul FONDURILOR DE PENSII:
 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;
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 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;
 copie certificat inregistrare/alt document echivalent pentru societatea de administrare a fondului;
 copie decizie a autoritatii de reglementare care sa ateste autorizarea societatii de administrare a
fondului si a fondului de pensii;
 in cazul nerezidentilor: certificat de rezidenta fiscala, in original sau in copie legalizata, in termen
de valabilitate, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insotit de traducerea legalizata 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, 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.
2.4. 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.
2.5. 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 cele inscrise in fisierul agentului de
plata. In cazul in care in Registrul Actionarilor SNN de la data de 8.06.2016 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.

Formularul de cerere de plata a dividendelor nete prin virament bancar, completat in original, impreuna cu
documentele suport mentionate in acesta, pot fi transmise dupa cum urmeaza:
a) depuse la ghiseele BRD;
b) trimise prin posta, prin scrisoare recomandata, la adresa: “Directia Titluri - BRD METAV- Corp
A2, str. Biharia nr. 67-77, sector 1, Bucuresti, Romania”. In aceasta situatie documentele suport
solicitate in Anexa nr. 1 in copie simpla vor fi transmise in copie legalizata, cu exceptia
certificatului constatator de la Registrul Comertului (original sau copie).
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