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Către,           

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE 

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – Piața reglementată 
 

RAPORT CURENT 
conform Regulamentului nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente 

financiare și operațiuni de piață 

Data raportului: 11.07.2022 

Societatea emitentă Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana SA  (SIF Banat-Crișana) | Sediul social Calea Victoriei nr. 35 

A, Arad 310158 | Tel +40257 304 438 | Fax +40257 250 165 | Web www.sif1.ro | Email sifbc@sif1.ro | CIF RO2761040 | Nr. ORC J02 / 

1898 / 02.09.1992 | Nr. Registru ASF AFIAA PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 | Nr. Registru ASF FIAIR PJR09FIAIR/020004/01.07.2021 

| Codul de identificare a entității juridice (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274  | Capital social 51.542.236,30 lei | Piața reglementată BVB - 

categoria Premium (simbol: SIF1) 

Eveniment important de raportat:   

 

Comunicat privind plata de către SIF Banat-Crișana a dividendelor 

aferente anului 2021 

SIF Banat-Crișana informează acționarii că va începe plata dividendelor aferente anului 2021, în 

conformitate cu Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28 aprilie 2022. 

 Valoarea brută a dividendului este de 0,0600 lei per acțiune, iar impozitul pe dividende 

aferent va fi reținut la sursă în cotele prevăzute de lege sau alte reglementări specifice. 

Comisioanele aferente plății se suportă de acționari din valoarea dividendului net.  

 Plata dividendelor va demara în data de 28 iulie 2022 („Data plății”) și se va face prin 

intermediul Depozitarului Central S.A. („Depozitarul Central”) și a Agentului de Plată – Banca 

Transilvania. 

 Acționarii îndreptățiți să primească valoarea dividendului menționată mai sus sunt cei 

înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la data de 12 iulie 2022 („Data de 

înregistrare”). Ex-Date este 11 iulie 2022. 

 În cazul acționarilor decedați, dividendele se vor plăti la solicitarea unuia dintre succesori, 

numai după efectuarea de către Depozitarul Central a transferului acțiunilor pe numele 

moștenitorilor, conform procedurii prezentate în secțiunea 5, 

Dorim să menționăm că plata dividendelor aferente anului 2021 este supusă termenului general 

de prescripție. Astfel, acționarii pot solicita plata acestor dividende doar într-un termen de 3 ani 

calculați de la Data Plății, respectiv până la data de 28 iulie 2025. 

Modalitățile și termenele de plată a dividendelor sunt următoarele: 

1. Plăți prin Participanți (Bănci Custode sau Broker) – pentru persoane fizice și juridice 

sau alte entități care au cont de valori mobiliare deschis la un Participant (intermediar 

participant la sistemul de compensare-decontare și registru al Depozitarului Central): 
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Pentru acționarii persoane fizice, juridice sau alte entități, care la Data de înregistrare dețin acțiuni 

evidențiate în Secțiunea II a Registrului Acționarilor SIF Banat-Crișana în contul deschis la un 

Participant, dividendele vor fi plătite automat prin intermediul Depozitarului Central în conturile 

Participanților la Data Plății (28.07.2022). 

2. Plăți prin virament bancar pentru persoane fizice, persoane juridice sau alte entități 

nereprezentate de un Participant – prin solicitări adresate direct Depozitarului Central 

Acționarii nereprezentați de un Participant au posibilitatea să încaseze dividendele cuvenite prin 

virament bancar într-un cont bancar pe care trebuie să îl comunice Depozitarului Central. Contul 

bancar este valabil și pentru distribuțiile viitoare, până la o notificare contrară adresată de acționar 

Depozitarului Central.  

Plățile prin virament bancar pentru acționarii persoane fizice și juridice/alte entități se fac 

doar în conturi deschise în lei la o bancă din România. 

Plata dividendelor se va face de către Depozitarul Central prin transfer bancar începând cu data 

de 28 iulie 2022, după primirea și verificarea documentației. Persoanele fizice sau juridice, care 

până la data prezentei nu au transmis Formularul de colectare cod IBAN sau care doresc 

modificarea transmisă anterior, vor proceda astfel: 

2.1. Acționarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau convențional, vor transmite 

Depozitarului Central Formularul de colectare cod IBAN - modelul este disponibil pe site-ul 

Depozitarului Central, 

https://www.depozitarulcentral.ro/Detinatori/DetinatoriDistribuireDividende în care se vor 

preciza banca și contul (cod IBAN) deschis pe numele acționarului, însoțit de: 

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

de titular „conform cu originalul”; 

 extrasul de cont sau un document eliberat de bancă (semnat și stampilat) prin care se 

confirmă existența contului pe numele (acționarului), cu precizarea codului IBAN, în 

original; 

 copia documentelor care atestă calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau 

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

 copie dovadă plată tarif colectare cod IBAN. 

2.2. Acționarii persoane juridice, prin reprezentant legal sau convențional, vor transmite  

Depozitarului Central Formularul de colectare cod IBAN - modelul este disponibil pe site-ul 

Depozitarului Central,  

https://www.depozitarulcentral.ro/Detinatori/DetinatoriDistribuireDividende - în care se vor 

preciza banca și contul (cod IBAN) deschis pe numele acționarului, însoțit de: 

 copia certificatului de înmatriculare – certificată de titular „conform cu originalul”; 

 copia documentului care atestă calitatea de reprezentant legal al societății (certificat 

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

naționalitate străină) – certificată de titular „conform cu originalul”; 

 copia documentelor care atestă calitatea de reprezentant convențional a semnatarului 

cererii, dacă este cazul – certificată de titular „conform cu originalul”; 

 extrasul de cont sau un document eliberat de bancă (semnat și stampilat) prin care se 

confirmă existența contului pe numele titularului - persoană juridică, cu precizarea codului 

IBAN, în original;  

 copie dovadă plată tarif colectare cod IBAN. 

https://www.depozitarulcentral.ro/Detinatori/DetinatoriDistribuireDividende
https://www.depozitarulcentral.ro/Detinatori/DetinatoriDistribuireDividende
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2.3. 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 / 

supralegalizate, după caz. 

2.4. Formularele de colectare cod IBAN se vor transmite /depune împreună cu documentele mai 

sus menționate, la sediul Depozitarul Central S.A. din București, Bd. Carol I nr. 34 - 36, sector 

2 sau la adresa de e-mail: dividende@depozitarulcentral.ro. 

Documentația prevăzută la punctele 2.1, 2.2 și 2.3 se transmite o singură dată către Depozitarul 

Central, urmând a fi utilizată pentru distribuirea oricăror sume de bani cuvenite către acționarul 

respectiv din relația sa cu emitenții pentru care Depozitarul Central prestează servicii de 

registru/servicii de distribuire sume de bani. Acționarul va comunica Depozitarului Central orice 

modificare a informațiilor legate de contul bancar. 

3. Plăți în numerar prin intermediul Agentului de Plată Banca Transilvania – numai pentru 

persoane fizice nereprezentate de un Participant 

Pentru acționarii persoane fizice nereprezentați de un Participant, care nu au optat pentru plata 

prin transfer bancar, plata dividendelor se va putea face în numerar, începând cu data de 

28.07.2022, la orice unitate a Băncii Transilvania – Agentul de Plată selectat. 

Lista unităților Banca Transilvania este disponibilă pe pagina de internet a băncii, la adresa  

www.bancatransilvania.ro/retea_unitati/. 

Plățile se vor efectua la oricare unitate Banca Transilvania din țară, orarul de plată a dividendelor 

încadrându-se în orarul de lucru al unităților bancare respective. 

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

Conform Legii nr. 70/2015, acționarii persoane fizice vor putea ridica dividende în numerar până 

la nivelul sumei de 10.000 lei.  

Orice plată efectuată la unitățile Băncii Transilvania va fi confirmată prin semnătură de persoana 

care ridică efectiv sumele de bani, pe chitanța aferentă plății respective. 

Documente suport necesare pentru plata în numerar prin rețeaua Agentului de Plată: 

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

personal la unitățile Băncii Transilvania, plata dividendelor se face în baza actului de identitate 

având înscris codul numeric personal (C.N.P.); 

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

personal la unitățile Băncii Transilvania, plata dividendelor se face în baza pașaportului a cărui 

serie și număr trebuie să corespundă cu cele din evidențele Depozitarului Central;  

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

dividendelor se face către reprezentatul legal - în speță tutorele/părintele minorului - în baza 

următoarelor documente:  

 certificatul de naștere al acționarilor nereprezentați de Participant care trebuie să aibă 

înscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se 

reține),  

 actul juridic ce instituie tutela în cazul tutorelui care nu este unul dintre părinți + 1 

fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține) și 

 actul de identitate al tutorelui/părintelui + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu 

originalul (fotocopia se reține). 

mailto:dividende@depozitarulcentral.ro


 
ADRESA  CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158   •   TELEFON  0257  304  438   •   FAX  0257  250  165   •   EMAIL  SIFBC@SIF1.RO   •   INTERNET  WWW.SIF1.RO 

 

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51.542.236,30 LEI • NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 • COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040  

NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 • NUMĂR REGISTRU ASF FIAIR PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021 

 COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 • CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX •  BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD 

 4 

• în cazul acționarilor nereprezentați de Participant, persoane fizice având instituită curatela, plata 

dividendelor se face prin curatorul respectivei persoane, în baza următoarelor documente:  

 actul de identitate al acționarului nereprezentat de Participant care trebuie să aibă înscris 

C.N.P.-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 nereprezentați de Participant, persoane fizice care nu se prezintă personal la 

unitățile Banca Transilvania ci mandatează în acest sens o altă persoană, plata dividendelor se 

face către 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 efectuează 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 sa fie apostilate sau 

supralegalizate, după caz.  

Situații excepționale: 

Nu se vor efectua plăți de dividende la unitățile Băncii Transilvania în următoarele cazuri: 

• către acționarii al căror C.N.P. din actele prezentate la unitățile Băncii Transilvania nu 

concordă cu cel înscris în evidențele Agentului de plată și primite de la Depozitarul Central. 

Aceștia vor fi îndrumați către Depozitarul Central; 

• către moștenitorii acționarilor, în baza certificatului de moștenitor. Aceștia vor fi îndrumați 

către Depozitarul Central. Plățile se fac conform procedurii din secțiunea 5 - Acționari 

decedați. 

4. Detalii privind impozitul pe dividende – exceptări fiscale sau rate reduse de impozitare 

Pentru plățile realizate în Data Plății (28 iulie 2022), în cazul acționarilor nerezidenți care nu au un 

cont deschis la un Participant și care doresc să beneficieze de aplicarea prevederilor mai favorabile 

ale Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și țara lor de rezidență, în 

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

227/2015 privind Codul fiscal), acționarul trebuie să transmită / depună până la data de 18 iulie 

2022 fie (i) la sediul social al SIF Banat-Crișana din Arad, Calea Victoriei nr. 35A, județul Arad, cod 

poștal 310158, fie (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 

455/2001 privind semnătura electronică, la adresa: dividende@sif1.ro:  

 Un certificat de rezidență fiscală valid pentru anul 2022, în original sau în copie legalizată, 

apostilată / supralegalizată, cu excepția cazului în care este emis de autorități străine din state 

cu care România are încheiate tratate sau acorduri privind recunoașterea reciprocă a actelor, 

caz în care apostila / supralegalizarea poate lipsi, însoțit de traducerea autorizată în limba 

română după caz,  

 Detalii de contact pentru eventuale clarificări asupra documentelor dacă va fi nevoie.  
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În conformitate cu prevederile Codului Fiscal Român, certificatul de rezidență fiscală trebuie să 

cuprindă elemente de identificare a acționarului nerezident, precum și a autorității care a emis 

certificatul de rezidență fiscală, ca de exemplu, dar fără a se limita la: nume, adresă, codul de 

identificare fiscală, data emiterii certificatului și faptul că acționarul (i.e. contribuabilul) este 

rezident fiscal în țara care a emis certificatul.  

Plata dividendelor la Data plății (28 iulie 2022) cu aplicarea cotei celei mai favorabile este 

condiționată de transmiterea tuturor documentelor complete și corecte și a eventualelor 

clarificări solicitate până la termenul limită de 18 iulie 2022.  

În cazul acționarilor nerezidenți care nu au depus până la termenul limită un certificat valid de 

rezidență fiscală, plata dividendelor se va efectua reținându-se cota standard de impozit pe 

dividende cu reținere la sursă în vigoare, prevăzută de Codul Fiscal Român (i.e. impozit de 5% 

asupra valorii brute). 

În cazul depunerii de către acționari după data de 18 iulie 2022 a documentelor necesare pentru 

a beneficia de o cota de impozit mai favorabilă, SIF Banat-Crișana va plăti acționarului diferența 

de impozit numai după primirea documentației complete și corecte și a eventualelor clarificări 

solicitate, cu respectarea prevederilor și procedurilor reglementate de legislația fiscală în vigoare.  

În cazul plății dividendelor către fondurile de pensii și fondurile de investiții fără personalitate 

juridică, acestea trebuie să transmită / să depună fie (i) în original, la sediul social SIF Banat-Crișana 

din Arad, Calea Victoriei nr. 35A, județul Arad, cod poștal 310158, fie (ii) prin e-mail cu semnătură 

electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la 

adresa: dividende@sif1.ro, astfel încât aceasta să fie recepționată de către SIF Banat-Crișana până 

cel târziu la data de 18.07.2022, în vederea exceptării de la reținerea impozitului pe dividende 

următoarele documente: 

a) În cazul fondurilor de pensii rezidente în U.E. sau în Spațiul Economic European 

suplimentar certificatului de rezidență fiscală mai sus menționat, se vor transmite:  

 Un document emis de autoritatea de reglementare competentă (în original sau copie 

legalizată / apostilată, cu excepția cazului în care este emis de autorități străine din state 

cu care România are încheiate tratate sau acorduri privind recunoașterea reciprocă a 

actelor, caz în care apostila / supralegalizarea poate lipsi, însoțit de o traducere autorizată 

în limba română), care să ateste faptul că sunt constituite și autorizate ca fonduri de pensii 

în conformitate cu legislația statului membru U.E. sau din Spațiul Economic European;  

 Declarația reprezentantului legal al societății de administrare care să ateste că autorizația 

fondului este valabilă la Data Plății;  

 În măsura în care este disponibilă, adresa website-ului oficial al autorității de reglementare 

din țara de origine unde poate fi verificat statutul de fond de pensii.  

b) În cazul fondurilor de pensii facultative din România şi al fondurilor de pensii 

administrate privat din România, acționarii vor transmite / depune:  

 copii ale deciziilor autorității de reglementare care atestă autorizarea societății de 

administrare şi a fondului de pensii;  

 copie act de identitate al reprezentantului legal al societății de administrare a fondului, în 

termen de valabilitate, respectiv carte / buletin de identitate cu C.N.P. pentru cetățenii 

români sau pașaport cu număr de identificare pentru cetățenii străini;  

 copie certificat constatator al societății de administrare a fondului / alt document 

echivalent, nu mai vechi de 3 luni de zile, care să menționeze reprezentantul legal al 

societății de administrare a fondului. 
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c) În cazul fondurilor de investiții fără personalitate juridică din România, acționarii vor 

transmite / depune: 

 declarație pe propria răspundere în original întocmită de către reprezentantul legal al 

societății de administrare din care să rezulte explicit că fondul de investiții nu are 

personalitate juridică;  

 copie act de identitate al reprezentantului legal al societății de administrare a fondului, în 

termen de valabilitate; 

 copie certificat constatator al societății de administrare a fondului/ alt document 

echivalent, nu mai vechi de 3 luni de zile, care să menționeze reprezentantul legal al 

societății de administrare a fondului; 

 copia deciziei autorității de reglementare care să ateste autorizarea societății de 

administrare a fondului.  

Plata dividendelor se va face la valoare brută cu impozit zero pentru acționari organele 

administrației publice care exercită, prin lege, drepturile și obligațiile care decurg din calitatea de 

acționar al statului / unității administrativ-teritoriale. 

În cazul plății dividendelor către toți ceilalți acționari, distribuția de dividende va fi impozitată prin 

reținerea la sursă a cotei standard de impozitare prevăzută de Codul Fiscal din România (respectiv 

5%). 

5. Alte informații importante pentru acționari 

Acțiuni deținute în coproprietate: 

În cazul acțiunilor deținute în coproprietate, plata dividendelor se va realiza conform următoarelor 

particularități: 

 în cazul plaților prin virament bancar dividendele cuvenite coproprietarilor se vor vira în 

contul indicat de către Emitent sau, în cazul în care această informație nu a fost furnizată 

Depozitarului Central, în contul indicat de către toți coproprietarii în baza solicitării comune 

adresată Depozitarului Central; 

 în cazul plaților în numerar, plățile se vor face cu condiția ca toți coproprietarii să se prezinte 

la unitățile Băncii Transilvania, personal sau prin reprezentant legal și/sau convențional și să 

prezinte documentele prevăzute mai sus (secțiunea 3) pentru plățile în numerar;  

 în cazul plăților către cei care au cont deschis la un Participant, dividendele cuvenite 

coproprietarilor vor fi virate Participantului ai cărui clienți sunt.   

NOTĂ: În situația în care coproprietarii solicită atât înregistrarea de către Depozitarul Central a 

transferului direct de proprietate asupra instrumentelor financiare ca efect al ieșirii din indiviziune, 

în conformitate cu Regimul juridic aplicabil, cât și plata directă către fiecare dintre coproprietari 

conform numărului de acțiuni dobândite în proprietate exclusivă, Depozitarul Central va bloca 

plata dividendelor, iar societatea va calcula sumele de bani corespunzătoare fiecărui fost 

coproprietar, plata urmând a se realiza conform prezentei proceduri. 

Acționari decedați: 

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 și s-a efectuat înregistrarea transferului acțiunilor către succesor(i) ca efect al succesiunii, 

precum și după actualizarea datelor în evidențele Agentului de plată, urmare solicitării 

Depozitarului Central.  
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Reamintim acționarilor că orice modificări de date în registrul acționarilor (modificări de nume, 

domiciliu, moșteniri etc.) se efectuează numai de către Depozitarul Central S.A. - cu sediul în 

București, Bulevardul Carol I, nr. 34-36,  sector 2, tel. 021 408 5800 -  la solicitarea acționarului sau 

al persoanei  îndreptățite.  

 

*** 

SIF Banat-Crișana aplică prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind prelucrarea datelor 

cu caracter personal. Politica SIF Banat-Crișana referitoare la protecția datelor cu caracter 

personal (GDPR) este disponibilă pentru consultare pe pagina de internet a societății, www.sif1.ro.   

Informații suplimentare privind procedura de plată a dividendelor pot fi solicitate de la: 

• Depozitarul Central: www.depozitarulcentral.ro, Bulevardul Carol I nr. 34–36, sector 2, 

București, tel: 021-408 5800, e-mail: dividende@depozitarulcentral.ro.  

• SIF Banat-Crișana: la adresele de email dividende@sif1.ro sau investitori@sif1.ro sau la 

numerele de telefon: +40 257 304 438,  +40 257 304 446.  

 

 

 

Președinte, Director General  

Bogdan-Alexandru Drăgoi 
RC Conformitate,  

Eugen Cristea 
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