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COMUNICAT DE PRESĂ 
București, 8 martie 2022 

BRD-Groupe Société Générale începe pe 04.04.2022 plata dividendelor din 
rezultatul reportat aferent anilor 2019 și 2020. 
BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA informează acţionarii cu privire la începerea efectuării plăţii dividendelor 
din rezultatul reportat aferent anilor 2019 și 2020, ca o plată excepțională, pe 4 aprilie 2022. Dividendele vor fi plătite 
prin intermediul Depozitarului Central S.A. şi BRD - Groupe Société Générale S.A (Agent de plată).   
Toţi acţionarii BRD înscrişi în Registrul Acţionarilor, ţinut de către Depozitarul Central S.A., la data de 14 martie 
2022 (data de înregistrare), au dreptul să încaseze dividende platite din rezultatul reportat aferent anilor 2019 și 
2020; ex-date este 11 martie 2022.  
Adunarea Generală a Acţionarilor BRD - Groupe Société Générale din data de 24 februarie 2022 a stabilit un 
dividend brut de 2,4164 lei pe acţiune. 
Plata dividendelor nete platite din rezultatul reportat aferent anilor 2019 și 2020 se efectuează în RON. 
Dividendele neridicate se prescriu după 3 ani de la data începerii plăţii acestora, conform dispoziţiilor legale.  
Perioada de derulare a plăţii dividendelor platite din rezultatul reportat aferent anilor 2019 și 2020 este 04.04.2022 
– 04.04.2025, ultima zi de plată. 
Data plăţii amânate este 29.11.2022. 
Impozitul pe dividende va fi reţinut la sursă şi virat la bugetul statului în cotele prevăzute de lege.  
Conform reglementărilor legale în vigoare, cotele de impozit pe dividende sunt: 
 5% pentru persoanele fizice rezidente; 
 5% pentru persoanele juridice rezidente; nu se reţine impozit pe dividende dacă persoana juridică rezidentă care 

primeşte dividendele deţine, la data plăţii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale BRD, pe o 
perioadă împlinită la data plăţii de 1 an; 

 5% pentru fondurile de investitii cu personalitate juridică rezidente; nu se reţine impozit pe dividende dacă fondul 
de investitii care primeşte dividendele deţine, la data plăţii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare 
ale BRD, pe o perioadă împlinită la data plăţii de 1 an; 

 0% pentru fondurile de investiții, fără personalitate juridică, rezidente; În acest sens, beneficiarul dividendelor va 
transmite pe mail la adresa investor@brd.ro, copii ale documentelor oficiale (certificatul de înregistrare/actul 
constitutiv, Contractul de societate civilă, etc) care să ateste statutul de fond de investiții fără personalitate 
juridică. 

 0% pentru fondurile de pensii facultative şi administrate privat din România; În acest sens, beneficiarul 
dividendelor va transmite pe mail la adresa investor@brd.ro, copii ale documentelor oficiale (certificatul de 
înregistrare/actul constitutiv, etc) care să ateste statutul de fond de pensii rezident administrat privat/fond de 
pensii facultative rezident. 

 0% pentru fondurile de pensii, definite în conformitate cu legislația unui stat membru al Uniunii Europene sau 
unui stat al Spațiului Economic European, în condițiile existenței unui instrument juridic în baza căruia să se 
realizeze schimbul de informații; În acest sens, beneficiarul dividendelor va prezenta documente oficiale 
(certificat de înregistrare/act constitutiv, etc.) din care să rezulte statutul de fond de pensii constituit conform 
legislației statului respectiv, precum și un certificat de rezidență fiscală valid și valabil la data plății dividendelor 
(în original sau în copie legalizată eliberată de o entitate autorizată din România, însoţit de un original al traducerii 
autorizate în limba română); 

 5% pentru persoanele fizice şi juridice (inclusiv fondurile de investiții cu personalitate juridică) nerezidente, cu 
următoarele mențiuni:  

- În situația în care beneficiarul dividendelor prezintă un certificat de rezidență fiscală din țara de rezidență fiscală 
(în original sau în copie legalizată eliberată de o entitate autorizată din România, însoţit de un original al traducerii 
autorizate în limba română), valid și valabil la data plății dividendelor, devine aplicabilă cota cea mai favorabilă 
între cea prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri și cota de 5% prevăzută în Legea 227/2015 privind 
Codul Fiscal; 

- Nu se reţine impozit pe dividende dacă persoana juridică străină/fondul de investiții străin cu personalitate 
juridică care primește dividendele îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute în art. 229 alin. 1 lit. c) din Legea 
227/2015 privind Codul Fiscal: este rezidentă/rezident într-un stat membru al Uniunii Europene; deţine la data 
plăţii dividendelor minimum 10% din capitalul social al BRD, pe o perioadă neîntreruptă de cel puțin 1 an; are o 
anumită formă de organizare și este plătitoare/plătitor de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului 
pe profit în țara străină de rezidență fiscală. 

 5% pentru fondurile de investiții fără personalitate juridică nerezidente; în situația în care beneficiarul 
dividendelor prezintă un certificat de rezidență fiscală din țara de rezidență fiscală (în original sau în copie 
legalizată eliberată de o entitate autorizată din România, însoţit de un original al traducerii autorizate în limba 
română), valid și valabil la data plății dividendelor, devine aplicabilă cota cea mai favorabilă între cea prevăzută 
în convenția de evitare a dublei impuneri și cota de 5% prevăzută în Legea 227/2015 privind Codul fiscal. 

Comisioanele aferente plăţii dividendelor se suportă de către BRD - Groupe Société Générale SA. 
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MODALITĂȚI DE PLATĂ A DIVIDENDELOR:  
1.  Pentru acţionarii persoane fizice/juridice/alte entităţi reprezentaţi de Participanţi (Brokeri/Bănci 
Custode) 
Pentru acţionarii care la data de înregistrare deţin acţiuni evidenţiate în Secţiunea a II a a Registrului Acţionarilor 
BRD în contul deschis la un Participant, dividendele vor fi plătite prin virament bancar în baza instrucţiunilor 
Depozitarului Central în conturile Participanţilor la data plății, fără prezentarea unor documente suplimentare.  

Data plăţii amânate este aplicabilă doar acţionarilor nerezidenţi care au un cont deschis la Participant şi care 
optează pentru amânarea plății la o dată ulterioară Datei Plăţii pentru a putea beneficia de prevederile mai 
favorabile ale Convenţiilor de evitare a dublei impuneri. 

Acţionarii nerezidenţi care au deschis cont la un participant, care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile 
ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi ţara lor de rezidenţă fiscală, trebuie să 
depună Certificatul de rezidenţă fiscală pentru anul în care are loc plata dividendelor, în termen de valabilitate, 
în original sau în copie legalizată eliberată de o entitate autorizată din România, însoţit de un original al 
traducerii autorizate în limba română. 

 În cazul în care acţionarii au optat pentru plata amânată, documentele vor fi transmise până cel târziu la data 
de 22.11.2022, la Turn BRD, Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7 sector 1 Bucureşti în atenţia Secretariatului 
General. 
Pentru acţionarii care au solicitat plata amânată şi care până la data de 22.11.2022 nu au depus certificatele 
de rezidenţă fiscală, dividendele vor fi plătite la data plăţii amânate, cotele de impozit aplicate fiind cele legale 
(prevăzute în Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare). 

Acţionarii care au conturi la PARTICIPANŢI nu pot ridica dividendele în numerar sau prin virament 
bancar în alte conturi. 

2. Pentru acţionarii persoane fizice/juridice/alte entităţi nereprezentaţi de Participant (broker/banca 
custode) care solicită Depozitarului Central plata prin virament într-un cont bancar 

Acţionarii nereprezentaţi de participant pot solicita Depozitarului Central plata dividendelor într-un cont bancar 
în baza Formularului  de colectare cod IBAN transmis prin poştă la adresa: Depozitarul Central SA – Bucureşti, 
Bd. Carol I nr. 34 - 36, sector 2 sau depus la sediul Depozitarului Central. 

Contul bancar declarat este valabil şi pentru plata dividendelor viitoare. Acţionarul va comunica Depozitarului 
Central orice modificare a informaţiilor legate de contul bancar. 
 
2.1.  Acţionarii persoane fizice (personal sau prin reprezentant legal sau convenţional) vor prezenta 
Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN, în care vor preciza banca şi contul (cod IBAN) deschis 
pe numele Acţionarului (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central - www.depozitarulcentral.ro), 
însoţit 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 şi, după caz, ştampilat) prin care se 
confirmă existenţa contului pe numele Acţionarului, cu precizarea codului IBAN,în original; 

 copia documentelor care atestă calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau convenţional, 
dacă este cazul – certificată de titular „conform cu originalul”; 

 copie dovadă plată tarif colectare cod IBAN. 

2.2 Acţionarii persoane juridice (prin reprezentant legal sau convenţional) vor prezenta Depozitarului Central 
formularul de colectare cod IBAN în care se precizează banca şi contul (cod IBAN) deschis pe numele 
Acţionarului (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central www.depozitarulcentral.ro), însoţit de: 

 copie a certificatului de înmatriculare – certificată de titular „conform cu originalul”; 
 copie după documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al societăţii (certificat constatator 

valabil emis de registrul comerţului/entitatea echivalentă – pentru entităţile de naţionalitate străină) – 
certificată de titular „conform cu originalul”; 

 copia documentelor care atestă calitatea de reprezentant convenţional a semnatarului cererii, dacă 
este cazul – certificată de titular „conform cu originalul”; 

 extras de cont sau un document eliberat de bancă (semnat şi, după caz, ştampilat ) prin care se 
confirmă existenţa contului pe numele Acţionarului - persoană juridică, cu precizarea codului IBAN, în 
original; 

 copie dovadă plată tarif colectare cod IBAN. 
Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoţite de traducerea legalizată în limba română, iar dacă 
sunt emise de o autoritate straină acestea trebuie să fie apostilate sau supralegalizate, după caz. 
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2.3. Depozitarul Central verifică documentaţia transmisă de Deţinătorii de instrumente financiare potrivit celor 
menţionate la punctele 2.1 și 2.2, iar în cazul în care documentaţia nu este completă solicită completarea 
acesteia.  
2.4. În cazul în care se doreşte plata prin virament bancar în Data plăţii, formularele de colectare cod IBAN 
trebuie recepţionate de către Depozitarul Central cu cel puţin 4 zile anterior Datei plăţii.  

3.  Pentru acţionarii persoane fizice/juridice/alte entităţi nereprezentaţi de Participant, titulari de 
conturi curente deschise la BRD.  

Pentru acţionarii persoane fizice/juridice/alte entităţi nereprezentaţi de participant, titulari de conturi curente 
deschise la BRD - Groupe Société Générale, care nu au optat până la data de 28.03.2022 pentru plata 
dividendelor într-un alt cont comunicat Depozitarului Central, dividendele vor fi plătite automat în data plăţii 
prin virament bancar în conturile curente deschise la BRD, dacă datele de identificare sunt actualizate şi 
coincid la ambele entităţi BRD – Groupe Société Générale şi Depozitarul Central. 

4. Pentru acţionarii persoane fizice și juridice care nu se regăsesc în niciuna dintre situaţiile 
enumerate mai sus.    

Plata dividendelor se va efectua în orice unitate BRD, indiferent de domiciliul Acţionarului  

4.1.  Plata dividendelor în unităţile BRD, în numerar se va efectua astfel:  
 În cazul persoanelor fizice rezidente care se prezintă personal la ghiseu, plata Sumelor de bani se face în 

baza actului de identitate având inscris codul numeric personal (C.N.P.).  
 În cazul persoanelor fizice nerezidente care se vor prezenta personal la ghiseu, plata Sumelor de bani se 

face în baza paşaportului.  
 În cazul persoanelor fizice având vârsta sub 14 ani, plata Sumelor de bani se face reprezentatului legal în 

speţă - tutorele/părintele minorului, în baza următoarelor documente: certificatul de naştere al Deţinătorilor 
nereprezentaţi de Participant care trebuie să aibă înscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificată pentru 
conformitate cu originalul (fotocopia se reţine), actul juridic ce instituie tutela în cazul tutorelui care nu este 
unul dintre părinţi + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reţine) şi actul de 
identitate al tutorelui/părintelui + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se 
reţine). 

 În cazul persoanelor fizice având instituită curatelă, plata Sumelor de bani se face prin curatorul respectivei 
persoane, în baza următoarelor documente: actul de identitate al Deţinatorilor nereprezentaţi de Participant 
care trebuie să aibă înscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia 
se reţine), actul juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul 
(fotocopia se reţine) şi actul de identitate al curatorului + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu 
originalul (fotocopia se reţine). 

 În cazul persoanelor fizice care nu se prezintă personal la ghiseu ci mandatează în acest sens o altă 
persoană, plata Sumelor de bani se face împuternicitului respectivei persoane, în baza următoarelor 
documente: procura specială autentificată la notariat care cuprinde împuternicirea de ridicare a Sumelor 
de bani eliberată cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei în care se efectuează plata, cu excepţia cazului în 
care împuternicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani şi este valabilă la data la care se 
efectuează plata + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reţine) şi actul de 
identitate al imputernicitului + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reţine). 

 Documentele prezentate într-o limbă straină 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.  

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

a) către acţionarii al căror C.N.P./ ID din actele prezentate la ghişeu nu concordă cu cel comunicat de 
Depozitarul Central, caz în care Deţinătorii nereprezentați de Participant se vor adresa Depozitarului 
Central. 

b) către moştenitorii Deţinătorilor nereprezentaţi de Participant decedaţi înscrişi în Fisier, caz în care 
Deţinătorii nereprezentaţi de Participant se vor adresa Depozitarului Central. 

Plăţile către acţionarii persoane juridice se vor realiza numai prin virament bancar. 

Plăţile în numerar se vor realiza în limita sumelor stabilite în legislaţia aplicabilă. 

4.2. Plata dividendelor în unitatile BRD prin virament se efectuează astfel: 

Formularele de cereri de plată prin virament bancar sunt disponibile la ghişeele oricărei agenţii BRD şi pe 
site-ul www.brd.ro, secţiunea Investitori şi Acţionari. 

Acţionarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau convenţional în baza documentelor 
menţionate la punctul anterior la care vor anexa formularul plată prin virament şi extras de cont certificat de 
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banca unde se solicita transferul dividendelor. Extrasul trebuie să ateste că acţionarul este titularul contului 
în care se solicită transferul.  

Actionarii persoane juridice/alte entitati prin reprezentant legal sau conventional, în baza: 

 formular de plată prin virament bancar semnat și, după caz, ștampilat; 
 certificat de înregistrare;  
 Act constitutiv/certificat constatator valabil din care să rezulte calitatea de reprezentant legal a persoanei 

care semnează cererea, în copie certificată cu originalul sau originalul. 
 Extras de cont certificat de banca unde se solicită transferul dividendelor, care să ateste că acționarul 

este titularul contului în care se solicită transferul. 

Acționari nerezidenți care aleg una din modalitățile de plată prevăzute la punctele 2, 3 și 4 

Acționarii nerezidenți precizați la punctele 2, 3 si 4 care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale 
Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și țara lor de rezidență fiscală, pot depune 
Certificatul de rezidență fiscală pentru anul în care are loc plata dividendelor, în termen de valabilitate, în 
original sau în copie legalizată eliberată de o entitate autorizată din România, însoțit de un original al traducerii 
autorizate în limba română la sediul BRD: Turn BRD, Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7 sector 1 București în 
atenția Secretariatului General până la data de 24.03.2022. 
În cazul în care acționarul nu prezintă certificatul de rezidență fiscală, impozitul reținut se va calcula prin 
aplicarea cotei prevăzute de Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
Acționarii care nu au solicitat plata dividendelor până la data plății, pot transmite la sediul BRD până la data 
de 22.11.2022 certificatele de rezidență fiscală în vederea aplicării prevederilor mai favorabile ale Convenției 
de evitare a dublei impuneri încheiate între România și țara lor de rezidență fiscală.  
Acțiuni deținute în coproprietate (Conturi comune) 
În cazul acțiunilor deținute în coproprietate de doi sau mai mulți Deținători, plata dividendelor se va realiza 
astfel:  
 În cazul plăților în numerar, plățile se vor efectua cu condiția ca toți coproprietarii să se prezinte la 

ghișeul BRD, personal sau prin reprezentant legal și/sau convențional și să prezinte documentele 
prevăzute pentru plățile în numerar. 

 În cazul plăților către acționarii care au deschis cont la un participant, dividendele cuvenite 
coproprietarilor vor fi virate Participantului ai cărui Clienți sunt.   

 În cazul în care coproprietarii solicită plata prin virament bancar, dividendele cuvenite coproprietarilor 
se vor vira în contul indicat de către aceștia BRD sau Depozitarului Central. 

 În situația în care coproprietarii solicită atât înregistrarea de către Depozitarul Central a transferului 
direct de proprietate asupra acțiunilor ca efect al ieșirii din indiviziune, în conformitate cu Regimul juridic 
aplicabil, cât si plata directă a dividendelor către fiecare dintre coproprietari conform numărului de 
acțiuni dobândite în proprietate exclusivă, Depozitarul Central va bloca plata dividendelor inițială, și va 
informa BRD cu privire la înregistrarea respectivului transfer de proprietate și numărul de acțiuni 
dobândite în proprietate exclusivă de către fiecare dintre coproprietari. BRD va calcula Sumele de bani 
corespunzătoare fiecărui fost coproprietar și va transmite Depozitarului Central fișierul cuprinzănd 
informațiile pentru plata sumelor de bani către fiecare dintre aceștia. 

Acționari decedați  

 În cazul acționarilor decedați, dividendele urmează a se plăti la solicitarea succesorilor prin transfer 
sau în numerar. În prealabil, moștenitorii trebuie să solicite Depozitarului Central atât înregistrarea 
transferului acțiunilor în Registrul acționarilor BRD (către succesori) ca efect al succesiunii, cât și plata 
directă a dividendelor către fiecare dintre moștenitori, conform numărului de acțiuni dobândite. Urmare 
solicitării moștenitorilor, Depozitarul Central va bloca plata dividendelor inițială și va informa BRD cu 
privire la înregistrarea transferului de proprietate, identitatea moștenitorului/moștenitorilor și numărul 
de instrumente financiare dobândite în proprietate de acesta/aceștia. BRD va calcula Sumele de bani 
corespunzătoare fiecărui moștenitor și va transmite Depozitarului Central fișierul cuprinzând 
informațiile pentru plata sumelor de bani către fiecare dintre aceștia. 

BRD - Groupe Société Générale operează o reţea de 499 de unități. Activele totale ale băncii erau, la finalul lunii decembrie 2021, de 67 miliarde RON. 
BRD face parte din Grupul Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare. Grupul are 133.000 de angajaţi în 61 de ţări 
şi 30 de milioane de clienţi în întreaga lume, în trei activităţi-cheie:  
 

 Retail banking în Franţa 
 Retail banking internaţional, Asigurări şi Servicii financiare pentru companii 
 Global Banking şi Soluţii pentru Investitori. 

 

www.brd.ro; facebook  
Contact media: 
Traian Traicu_021 301 61 50_traian.traicu@brd.ro  


