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TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA 

RAPORT CURENT 
conform Regulamentului A.S.F  nr. 5/2018 

Data raportului: 31.05.2019 
 
 
 

Denumirea entității emitente: TRANSILVANIA  LEASING ȘI CREDIT  IFN  SA 
Sediul social: Brașov, B-dul Eroilor nr 3A, mezanin, cod postal 500007 
Numărul de telefon/fax: 0268-315172 / 0268-319455 
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J08/1457/1997 
C.U.I: 9845734 
Capital social subscris și vărsat: 51.569.000 lei 
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB /AeRO /(simbol TSLA) 
 
                                        
Eveniment important de raportat: 
Procedura privind distribuirea dividendelor aferente exercițiului financiar 2018. 
 
Transilvania Leasing și Credit IFN SA, informează acționarii privind procedura de plată a 
dividendelor aferente exercițiului financiar 2018,  începând cu data de 20 iunie 2019, stabilită ca 
dată a plății, pentru acționarii persoane fizice și juridice înregistrați în registrul acționarilor la 
data de înregistrare de 31 mai 2019 Ex-date 30.05.2019.   
 
Plata dividendelor se va face prin intermediul Depozitarul Central SA și a agentul de plată Banca 
Transilvania S.A. 
 
Modalitățile de plată a dividendelor către acționarii îndreptățiți sunt prezentate detaliat în 
procedura privind distribuirea dividendelor aferente exercițiului financiar 2018  anexată. 
 
 
 
 
 
 

Director general 
                                                                   dr. ec. Ioan MANEA 
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TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA 

 
PROCEDURA 

privind  distribuirea dividendelor aferente exercițiului financiar 2018 
 

 
 

Urmare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor desfășurată în data de 25.03.2019, 
Transilvania Leasing și Credit IFN SA (TSLA) anunţă plata dividendelor aferente exerciţiului 
financiar 2018, începând cu data plății 20.06.2019, către acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la data de înregistrare 31.05.2019. Data ex-date de la care acțiunile TSLA s-au 
tranzacționat  fără drept de dividend pentru anul 2018 a fost  30.05.2019.  
 
Valoarea brută a dividendului este de 0,0010 lei/acţiune.  
 
Agentul de plata este Banca Transilvania S.A., numar de ordine la Registrul Comertului 
J12/4155/1993, numar Registru Bancar P.J.R. – 12 - 019- 18.02.1999, Cod de înregistrare fiscala: 
RO5022670. 
 
 
Modalităţile de plată a dividendelor sunt următoarele:  
 

I. Plata prin TRANSFER BANCAR  
 

Acţionarii persoane fizice şi juridice, nereprezentati de Participant, care doresc plata dividendelor 
prin transfer bancar pot solicita şi transmite către Depozitarul Central SA,  documentele necesare, 
astfel:  
 
1. Actionarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau convenţional, vor 
prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN,  în care se vor preciza banca și 
contul (cod IBAN) deschis pe numele acționarului (modelul este disponibil pe site-ul 
Depozitarului Central - www.depozitarulcentral.ro), însoțit de: 

➢ copia actului de identitate valabil în care să fie lizibil codul numeric personal – certificată 
de titular „conform cu originalul”; 

➢ extras de cont sau un document eliberat de bancă (semnat și ștampilat) 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, daca este cazul – certificată de titular „conform cu originalul”; 
 

 
2. Actionarii persoane juridice, prin reprezentant legal sau convenţional, vor prezenta 
Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN în care se precizează banca și contul (cod 
IBAN) deschis pe numele acționarului (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central 
www.depozitarulcentral.ro), însoțit de: 
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TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA 

➢ copie a certificatului de înmatriculare – certificată de titular „conform cu originalul”; 
➢ copie dupa documentul 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”; 

➢ extras de cont sau un document eliberat de bancă (semnat și ștampilat) prin care se 
confirmă existența contului pe numele titularului - persoană juridică, cu precizarea 
codului IBAN, în original; 
 

3. Actionarii persoane fizice/juridice nerezidente:  
➢ solicitările pentru plata dividendelor se fac conform celor precizate la punctele 1-2 și 

suplimentar: 
➢ certificatul de rezidenţă fiscală, în original, eliberat de către autoritatea competentă din 

statul său de rezidenţă, în conformitate cu Legea nr. 571/2003 actualizată și a normelor 
metodologice de aplicare a Legii, pentru aplicarea acordurilor de evitare a dublei impuneri 
cu privire la impozitele pe venit şi capital şi pentru aplicarea prevederilor privind regimul 
fiscal comun pentru acţionarii rezidenţi ai unor ţări membre ale UE sau AELS. În cazul în 
care acţionarul nu prezintă certificatul de rezidenţă fiscală, impozitul reţinut se va calcula 
prin taxarea la nivelul  cotei aplicabile acţionarilor rezidenţi. Acesta va fi transmis la 
Transilvania Leasing și Credit IFN SA, Brasov, b-dul Eroilor nr. 3A, mezanin sau va fi 
depus la sediul Transilvania Leasing și Credit IFN.  

 
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, dupa caz. 
 
Solicitările de virare a dividendelor în cont bancar se vor transmite la adresa: Depozitarul Central 
SA – Bucureşti, str.Carol 1 34 - 36, sector 2, sau vor fi depuse la sediul Depozitarului Central.   

 

In cazul in care se doreste plata prin virament bancar in Data platii, formularele de colectare cod 

IBAN trebuie receptionate de catre Depozitarul Central cu cel putin 4 zile anterior Datei platii.  
 
Toate solicitările de mai sus vor conţine email-ul şi / sau numărul de telefon la care pot fi 
contactaţi acţionarii sau reprezentanţii acestora, după caz, în eventualitatea unor clarificări.  
 
4. La solicitarea acționarului persoană fizică, nereprezentat de Participant, prezent în 
unitatea Agentului de plată, Banca Transilvania, plata dividendelor se poate realiza prin 
virament bancar. 

Plata dividendelor prin transfer bancar se va face începând cu data de 20 iunie 2019. 

 
II. Plata în CONTURILE PARTICIPANȚILOR 
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Acţionarii care la data de înregistrare stabilita de Adunarea generala a Actionarilor (31 mai 2019) 
deţin actiuni emise de Transilvania Leasing și Credit IFN S.A.  înregistrate în conturi deschise la 
Participanţii la sistemul RoClear al Depozitarului Central (societatii de servicii de investitii 
financiare și instituții de credit), vor primi dividendele aferente deţinerilor, în contul 

participanţilor respectivi, fara prezentarea unor documente suplimentare. 

Plata dividendelor se va face de către Depozitarul Central SA prin transfer bancar în conturile 
administrate de Participanti, începând cu data de 20 iunie 2019. 
 
 

III. Plata în NUMERAR  
 

Pentru acţionarii persoane fizice, nereprezentati de Participant care nu solicită şi/sau nu transmit 
documentele necesare pentru plata prin transfer bancar, plata dividendelor se va putea face în 
numerar, prin intermediul reţelei de ghişee a Băncii Transilvania din toată țara, începând cu data 
de 20 iunie 2019. 
 
Plata dividendelor la ghişeu se face doar către acţionarii persoane fizice, astfel:  

1. Pentru Acționarii persoane fizice rezidente care se prezintă personal la ghişeu, plata 
dividendelor se face în baza actului de identitate având înscris codul numeric personal (C.N.P.).  
 
2. Pentru Actionarii persoane fizice nerezidente care se prezintă personal la ghişeu, plata 
dividendelor se face în baza paşaportului având înscrise  seria şi numărul acestuia. 
 
3. Pentru Acționarii persoane fizice având vârsta sub 14 ani, plata dividendelor se face 
prin reprezentantul legal în speță - tutorele/părintele minorului, în baza următoarelor 
documente: certificatul de naştere al acţionarului care trebuie să aibă înscris C.N.P.-ul si fotocopie  
certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reţine), actul juridic ce instituie tutela 
în cazul tutorelui care nu este unul dintre părinţi și fotocopie certificată pentru conformitate cu 
originalul (fotocopia se reţine) şi actul de identitate al tutorelui/părintelui și fotocopie certificată 
pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reţine). 
 
4. Pentru Actionarii persoane fizice având instituită curatelă, plata dividendelor se face 
prin curatorul respectivei persoane, în baza următoarelor documente: actul de identitate al 
acţionarului care trebuie să aibă înscris C.N.P.-ul, actul juridic ce instituie curatela și fotocopie 
certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reţine), actul juridic ce instituie curatela 
și fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reţine) si actul de identitate 
al curatorului si fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reţine). 
 
5. Pentru Actionarii persoane fizice care nu se prezintă personal la ghişeu ci 
mandatează în acest sens o altă persoană, plata dividendelor se face prin împuternicitul 
respectivei persoane, în baza următoarelor documente: procură specială autentificată la notariat 
care cuprinde împuternicirea de ridicare a dividendelor eliberată cu maxim trei ani anteriori datei 
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in care se efectueaza plata, cu excepția cazului în care imputernicirea are un termen de valabilitate 
mai mare de 3 ani și este valabilă la data la care se efectuează plata și fotocopie certificată pentru 
conformitate cu originalul (fotocopia se reţine) şi actul de identitate al împuternicitului și 
fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reţine); 
 
Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoţite de traducerea legalizată în limba 
română iar dacă sunt emise de o autoritate străină acestea trebuie să fie apostilate sau 
supralegalizate, după caz.    
 
6. Situatii speciale 
În cazul acţionarilor persoane fizice decedaţi, plata dividendelor se va putea face către 
moştenitorii acestora numai după ce, în prealabil, moştenitorii vor solicita Depozitarului Central 
S.A. înregistrarea transferului acţiunilor, ca efect al succesiunii, iar Transilvania Leasing și Credit 
IFN SA va recalcula dividendele cuvenite acestora. 

In  cazul instrumentelor financiare detinute în coproprietate de doi sau mai multi acționari, plata 
sumelor de bani cuvenite se va realiza în contul indicat de către toți coproprietarii, în baza 
solicitării comune adresata Depozitarului Central; sau in numerar cu condiția ca toți 
coproprietarii să se prezinte la ghiseul Băncii Transilvania, personal sau prin reprezentant legal 
și/sau convențional; sau vor fi virate în contul  Participantului în cazul acționarilor persoane 
fizice, reprezentate de Participant.   

In cazul in care pe parcursul derularii distribuției de dividende sumele de bani cuvenite unui 

detinator de instrumente financiare devin obiectul urmaririi silite, iar aceasta informatie este 

notificata Depozitarului Central de catre Emitent sau de catre organul competent cu privire la 

masura de executare silita, Depozitarul Central va face de indata demersurile pentru blocarea 

platilor catre respectivul detinator de instrumente financiare si, in masura in care plata nu a fost 

realizata deja, va bloca respectiva plata si va informa Emitentul despre aceasta.  
 

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la adesa de e-mail: 
office@transilvanialeasingsicredit.ro sau la numerele de telefon: 0268 315172, 0268 315173. 

 
 
 
 
Director general 
Dr. ec. Ioan MANEA 
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