
 

 

Nr. 22645 / 08.06.2017 
 

COMUNICAT 

privind distribuirea dividendelor aferente exercițiului financiar 2016  

de către CONPET S.A. 

 

 

Urmare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26 Aprilie 2017, 

CONPET S.A. anunță plata dividendelor aferente exercițiului 2016 prin intermediul Depozitarului 

Central și agentului de plata CEC Bank începând cu data de 20.07.2017 (“Data Plății”) către 

acționarii CONPET înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare 30.06.2017 (“Data 

de Înregistrare”). Data “Ex-date” stabilită de Adunarea Generala a Acționarilor este 29.06.2017. 

Valoarea brută a dividendului este de 16,58236321  lei/acțiune. Impozitul pe dividende 

va fi calculat și reținut de către CONPET SA din dividendul brut și plătit la bugetul statului în 

conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. 

 

Modalitățile și termenele de plata a dividendelor sunt următoarele: 

I. Prin Participanți (Bănci Custode sau Brokeri): Persoane fizice și juridice/alte 

entități care au cont deschis la un Participant (intermediar participant la sistemul 

de compensare-decontare și registru al Depozitarului Central): 

Pentru acționarii persoane fizice, juridice sau alte entități, care la Data de înregistrare dețin acțiuni 

evidențiate în Secțiunea a II a Registrului Acționarilor CONPET în contul deschis la un 

Participant, dividendele vor fi plătite automat în conturile Participanților la Data Plății, dacă 

acționarii respectivi nu și-au exprimat și comunicat opțiunea de plată amânată către Participant, 

iar Participantul nu a comunicat-o Depozitarului Central în cadrul raportării de la Data de 

înregistrare. 

 

Data plății amânate este aplicabilă doar acționarilor nerezidenți care au un cont deschis la 

Participant și care opteaza pentru amânarea plății la o dată ulterioară Datei Plății pentru a putea 

beneficia de prevederile mai favorabile ale Convențiilor de evitare a dublei impuneri.  

Acționarii nerezidenți care au cont deschis la un Participant (Banca Custode sau Broker), care 

doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate 

între România și țara lor de rezidență sau a prevederilor mai favorabile aplicabile fondurilor de 

pensii nerezidente (astfel cum sunt ele definite în legislația statului membru al Uniunii Europene 

sau în unul dintre statele AELS), în conformitate cu Legea nr. 227/2015 actualizată (și a normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal), trebuie să depună Certificatul 

de rezidență fiscală pentru anul în care are loc plata dividendelor, în termen de valabilitate, în 

original sau copie legalizată, apostilat/supralegalizat, dacă este cazul, însoțit/ă de traducere 

autorizată, precum și detalii de contact pentru eventuale clarificări asupra certificatelor de 

rezidență fiscală: 

 

 până la data de 07.07.2017, în cazul în care nu au optat pentru Plata amânată a 

dividendelor, la sediul CONPET din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, 

cod postal 100559; 

 



 până cel târziu la data de 29.09.2017, în cazul în care au optat pentru Plata amânată 

a dividendelor, la sediul CONPET din  Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, 

cod poștal 100559; 

În cazul acționarilor nerezidenți reprezentați printr-un Participant, CONPET va reține impozitul 

pe dividende din dividendul brut în cota standard în vigoare prevăzută de Codul Fiscal Român 

dacă: 

 nu au optat pentru plata amânată și nu au transmis Certificatul de rezidență fiscală 

și eventualele clarificări solicitate, până la data de 07.07.2017; 

 au optat pentru plata amânată, dar nu au transmis cel târziu până la data de 

29.09.2017 certificatul de rezidență fiscală și eventualele clarificări solicitate. 

 

II. Plăți prin transfer bancar (în conturi deschise la o banca din România) pentru 
acționarii persoane fizice și juridice nereprezentați de Participant în data de 
20.07.2017 
 
 

Începând cu data prezentului comunicat, acționarii persoane fizice si juridice nereprezentați de 

Participant care doresc plata dividendelor prin transfer bancar pot solicita și transmite către 

CONPET S.A. documentele necesare până la data de 07.07.2017. După primirea și verificarea 

documentației de către persoanele responsabile din CONPET, plata dividendelor se va efectua de 

către operatorul Depozitarul Central prin transfer bancar în data de 20.07.2017, astfel: 
 
1.  Acționarii persoane fizice nereprezentați de Participant, personal sau prin reprezentant 

legal sau convențional, vor trimite la CONPET SA până la data de 07.07.2017 o solicitare scrisă 

pentru plata dividendelor prin virament în cont în care se va preciza banca și contul (cod IBAN) 

deschis pe numele acționarului, însoțită de: 

 Copia actului de identitate valabil în care să fie lizibil codul numeric personal – certificată 

de titular “conform cu originalul”; 

 Copie extras de cont sau un document eliberat de banca prin care se confirmă existența 

contului pe numele acționarului, cu precizarea codului IBAN; 

 Copia documentelor care atestă calitatea semnăturii cererii de reprezentant legal sau 

convențional, dacă este cazul– certificată de titular “conform cu originalul”; 
 

2.  Acționarii persoane juridice nereprezentați de Participant, prin reprezentant legal sau 

convențional, vor trimite la CONPET SA până la data de 07.07.2017 o solicitare scrisă, semnată 

și ștampilată, în care se precizează banca și contul (cod IBAN) deschis pe numele acționarului, 

însoțită de: 

 Copie certificat de inmatriculare – certificată de titular “conform cu originalul”; 

 Copie după documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al societății (certificat 

constatator emis de registrul comerțului/entitatea echivalentă - pentru entitățile de 

naționalitate străina) – certificată de titular “conform cu originalul”; 

 Copia documentelor care atestă calitatea semnatarului cererii de reprezentant convențional, 

dacă este cazul– certificată de titular “conform cu originalul”; 

 Copie act de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate, pașaport cu 

CNP lizibil) – certificată de titular “conform cu originalul”; 

 Copie extras de cont sau un document eliberat de bancă (semnat și ștampilat) prin care se 

confirmă existența contului pe numele titularului - persoana juridica, cu precizarea codului 

IBAN. 

 

Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba 

română, iar dacă sunt emise de o autoritate străina, acestea trebuie să fie apostilate sau 

supralegalizate, după caz;  
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III. Plăți în numerar începand cu data de 20.07.2017 până la data de 31.12.2017 

 

Pentru acționarii nereprezentați de un Participant, persoane fizice, care nu solicită și/sau nu 

transmit documentele necesare pentru plata prin transfer bancar, plata dividendelor se va putea 

face în numerar, prin punere la dispoziție de către CONPET a sumelor cuvenite, prin intermediul 

Depozitarului Central, la unitățile CEC Bank SA din întreaqa țară. 

Agentul de plată va putea realiza plăți în numerar în limita sumelor stabilite în legislația aplicabilă 

(conform Legii nr. 70/2015, în vigoare începând cu data de 8 mai 2015, sumele eliberate către 

beneficiari sunt supuse plafonului zilnic de 10.000 lei/zi). 

 

Dividendele se pot ridica de catre acționari personal sau prin reprezentant legal sau convențional 

astfel: 

 orice plată efectuată la ghișeu va fi confirmată prin semnatură de persoana care ridică 

efectiv Sumele de bani, pe chitanța aferentă plății respective; 

 în cazul acționarilor nereprezentați de Participant, persoane fizice rezidente care se 

prezintă personal la ghișeu, plata dividendelor se face în baza actului de identitate având 

înscris codul numeric personal (CNP). Identificarea acționarilor în evidență se va face pe 

baza informației regăsite în câmpul rezervat CNP. Dacă actul de identitate nu are înscris 

CNP-ul, obligatoriu se va prezenta extrasul de cont eliberat de Depozitarul Central SA 

având înscris CNP-ul. 

 în cazul acționarilor nereprezentați de Participant, persoane fizice nerezidente care se vor 

prezenta personal la ghișeu, plata sumelor de bani se face în baza pașaportului. 

 în cazul acționarilor nereprezentați de Participant, persoane fizice având vârsta sub 14 ani 

plata dividendelor se face prin tutore/parintele minorului, în baza următoarelor documente: 

cerficatul de naștere al acționarului care trebuie să aibă înscris CNP-ul+1 fotocopie 

certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține), actul juridic ce instituie 

tutela în cazul tutorelui care nu este unul dintre parinți + 1 fotocopie certificată pentru 

conformitate cu originalul (fotocopia se reține) și actul de identitate al tutorelui/parintelui 

+1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține). 

 în cazul acționarilor nereprezentați de Participant persoane fizice având instituita curatela, 

plata dividendelor se face prin curatorul respectivei persoane, în baza următoarelor 

documente: actul de identitate al acționarului care trebuie să aibă înscris CNP-ul+1 

fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține), actul juridic 

ce instituie curatela + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia 

se reține) și actul de identitate al curatorului +1 fotocopie certificată pentru conformitate 

cu originalul (fotocopia se reține). 

 în cazul acționarilor persoane fizice nereprezentați de Participant care nu se prezintă 

personal la ghișeu, ci mandatează în acest sens o altă persoană, plata dividendelor se face  

prin Împuternicitul respectivei persoane, în baza următoarelor documente: procura 

specială autentificată la notariat care cuprinde împuternicirea de ridicare a dividendelor 

eliberată cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei în care se efectuează plata, cu excepția 

cazului în care împuternicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani și este 

valabilă la data la care se efectueaza plata + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu  

 

originalul (fotocopia se reține) și actul de identitate al împuternicitului + 1 fotocopie 

certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține). 

 documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba 

română, iar dacă sunt emise de o autoritate străină acestea trebuie să fie apostilate sau 

supralegalizate, după caz; 
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 Situații excepționale 

Nu se va efectua plata Sumelor de bani la ghișeu în următoarele cazuri: 

-către acționarii nereprezentați de Participant al căror C.N.P. din actele prezentate la ghișeu 

nu concordă cu cel înscris în evidențele Agentului de plata și primite de la CONPET S.A., 

aceștia urmând a fi îndrumați către CONPET S.A.. 

-către moștenitorii acționarilor nereprezentați de Participant decedați înscriși în Fișier. 

Aceștia vor fi îndrumați către Depozitarul Central 

- actionarii nereprezentați de Participant care au de ridicat sume mai mari de 10.000 lei, 

vor efectua demersurile necesare pentru încasarea acestor sume prin virament.  

 
După data de 31.12.2017, acționarii persoane fizice care nu și-au ridicat dividendele 

până la data menționată, vor putea solicita sumele la CONPET S.A. 

 

 

IV. Acționari nerezidenți care aleg metodele de plată de la capitolele II si III 

(respectiv nu au cont deschis la un Participant): 

 

Pentru plățile realizate în Data Plății (20.07.2017) în cazul actionarilor nerezidenti care nu au cont 

deschis la un Participant si care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Convenției de 

evitare a dublei impuneri încheiate între România și țara lor de rezidență (astfel cum sunt ele 

definite în legislația statului membru al Uniunii Europene sau în unul dintre statele AELS), în 

conformitate cu Legea nr. 227/2015 actualizată (și a normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal), nerezidentul va depune Certificatul de rezidență fiscală pentru 

anul în care are loc plata dividendelor, în termen de valabilitate, în original sau copie legalizată, 

apostilat/supralegalizat, dacă este cazul, însotit/ă de traducere autorizată, precum și detalii de 

contact pentru eventuale clarificări asupra certificatelor de rezidență fiscală, la sediul CONPET  

str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiești, jud. Prahova, cod postal 100559, până în data de 07.07.2017. În 

cazul în care acționarul nu prezintă certificatul de rezidență fiscală, impozitul reținut se va calcula 

prin aplicarea cotei aplicabile acționarilor rezidenți. După data de 07.07.2017 și până la data de 

29.09.2017, acționarii nerezidenți care nu au cont deschis la un Participant și care doresc aplicarea 

prevederilor mai favorabile ale Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România 

și țara lor de rezidență, însă nu au solicitat plata dividendelor până la Data Plății, pot depune 

certificatele de rezidență fiscală la sediul CONPET din str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiești, jud. 

Prahova, cod poștal 100559, urmând să li se calculeze sumele de plată. Acționarii vor urma apoi 

procedurile menționate mai sus la capitolele II și III. 

Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor vor fi suportate de catre acționari. 

Solicitările de virare a dividendelor în cont bancar se vor transmite la adresa: 

CONPET S.A., str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiești, jud. Prahova, cod poștal 100559, fax 

0244402381, fie vor fi depuse la sediul CONPET, fie vor fi transmise prin e-mail la adresa 

simona.smeu@conpet.ro. 

Toate solicitările de mai sus vor conține inclusiv e-mailul și numărul de telefon la care pot fi 

contactați acționarii sau intermediarii /reprezentanții acestora, după caz, în eventualitatea 

unor clarificări. 

Documentele prezentate într-o limbă străina vor fi însoțite de traducerea legalizată 

în limba română, iar dacă sunt emise de o autoritate străina acestea trebuie să fie apostilate 

sau supralegalizate, după caz. 

În cazul acționarilor decedați, dividendele urmează a se plăti la solicitarea 

succesorilor prin transfer bancar sau în numerar, numai după ce, în prealabil, moștenitorii 

au solicitat Depozitarului Central SA și s-a efectuat înregistrarea transferului acțiunilor 

către succesor(i) ca efect al succesiunii.  
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Alte detalii privind procesul de distribuire a dividendelor acordate de Societate către 

acționarii săi, pot fi obținute de pe site-ul www.depozitarulcentral.ro/ Emitenti/Emisiuni/ 

Emisiuni pentru care D.C. este desemnat depozitar al emitentului/ Distribuire dividend/ Conpet 

S.A., de pe site-ul www.conpet.ro/ Relația cu investitorii/ Info Acționari/ Dividende/ 

Dividende 2016 și de la Serviciul Financiar al CONPET S.A., telefon: 0244.401.360, interior 

2545, e-mail simona.smeu@conpet.ro.  

 

 

 

 

Director General, 

Liviu Ilași 
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