Anexa nr. 1 – Documente suport pentru plata dividendelor
1. PLATA PRIN INTERMEDIUL AGENTULUI DE PLATA BRD – Groupe Societe Generale
1.1. PERSOANE FIZICE:
a. 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.).
b.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; informatiile din pasaport trebuie sa
corespunda cu cele comunicate de catre Depozitarul Central

c. 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
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).
d. In cazul persoanelor fizice avand instituita curatela, plata dividendelor se face prin curatorul respectivei
persoane, in baza urmatoarelor documente: actul de identitate al Detinatorilor 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).
e. 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).

f. 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 din actele prezentate la ghiseu nu concorda cu cele din
evidentele Agentului de plata si primite de la Depozitarul Central ,. In cazul in care in Registrul Actionarilor
SNN de la data de 08 iunie 2018 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
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de plata BRD, acesta este rugat sa se adreseze Depozitarului Central in vederea remedierii acestei probleme.
g. În cazul plăților prin virament bancar în alte bănci decât BRD, la documentele menționate se anexează
și extras de cont certificat de banca unde se solicită transferul dividendelor sau document doveditor emis
de banca din care să reiasă titularul contului bancar mai sus menționat. Titularul contului poate fi doar
acționarul.

1.2. PERSOANE JURIDICE:
Actionarii persoane juridice, prin reprezentant legal sau convenţional, vor prezenta:
 copie a certificatului de inmatriculare – certificata de reprezentantul legal „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 reprezentantul legal „conform cu originalul”;
 copia documentelor care atesta calitatea de reprezentant conventional a semnatarului cererii, daca
este cazul – certificata de reprezentantul conventional „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;
Nota: Documentele prezentate de aactionarii persoane fizice/juridice 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. PLATA PRIN INTERMEDIUL DEPOZITARULUI CENTRAL
2.1. Actionarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau convenţional, vor prezenta
Depozitarului Central (cu cel putin 4 zile lucratoare anterior datei platii) formularul de colectare cod IBAN,
in care se vor preciza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele actionarului modelul este disponibil
pe site-ul l 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”; precum si datele referitoare la numar de telefon/fax si adresa de email
 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 Depozitarului
Central formularul de colectare cod IBAN, in care se vor preciza banca si contul (cod IBAN) deschis pe
numele actionarului modelul este disponibil pe site-ul l 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;
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 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.

3. In cazul FONDURILOR DE PENSII se vor transmite catre emitent urmatoarele documente:
 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;
 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.
4. In cazul FONDURILOR DE INVESTITII fara personalitate juridica incadrate astfel conform
reglementarilor privind piata de capital din Romania se vor transmite catre emitent urmatoarele
documente::
 O declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal/persoana autorizata sa
reprezinte fondul de investitii, prin care se declara:
- tipul fondului de investitii (fond deschis de investitii/fond inchis de investitii)
- faptul ca fondul de investitii nu are personalitate juridica;
- datele de identificare ale fondului, respectiv: cod unic de identificare/inregistrare, asa cum este
evidentiat in Registrul Actionarilor SN Nuclearelectrica SA tinut de catre Depozitarul Central,
denumirea completa a fondului de investitii, decizia de autorizare, numarul de inregistrare in
Registrul ASF, numarul si data notificarii ASF si valabilitatea acesteia, precum si alte documente
si informatii pe care le considera necesare;
 Copie, conform cu originalul, al actului de identitate al reprezentantului legal al societatii de
administrare a fondului de investitii, in termen de valabilitate – carte/buletin de identitate cu CNP
pentru cetatenii romani sau pasaport cu numar de identificare pentru cetatenii straini;
 Copie, conform cu originalul, al certificatului constatator al societatii de administrare a fondului
de investitii/alt document echivalent, nu mai vechi de 3 luni de zile, care sa mentioneze
reprezentantul legal al societatii de administrare a fondului;
 Copie,conform cu originalul, al contractului de societate;
 Copie, conform cu originalul, a deciziei autoritatii de reglementare care sa ateste autorizarea
societatii de administrare a fondului de investitii;
 Copie, conform cu originalul, al atestatului de inscriere a fondului de investitii la ASF.
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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