
ANUNT  

PRIVIND PLATA DIVIDENDELOR AFERENTE EXERCITIILOR FINANCIARE ANTERIOARE 
(2015 - 2021) DE CATRE BCR LEASING IFN S.A. (BCRL) 

Informaţii privind distribuirea dividendelor 

Urmare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BCR Leasing IFN S.A. Nr. 1 din data de 25 
Ianuarie 2023, BCR Leasing anunta plata dividendelor aferente excercitiilor financiare anterioare (2015 – 
2021) catre actionarii sai, incepand cu data de 1 Februarie 2023. 

Valoarea bruta a dividendului pe actiune este de 23.6658 lei 

Dividendele se platesc actionarilor la valoarea neta de impozit, respectiv valoarea ramasa dupa deducerea 
impozitului pe dividend, rezultat prin aplicarea cotei legale de impozitare asupra valorii brute a dividendului, 
in conformitate cu prevederile Codului Fiscal al României. Impozitul este retinut, declarat si platit la bugetul 
statului de catre BCR LEASING IFN SA., conform reglementarilor legale in vigoare la data platii. In cazul 
in care un actionar considera ca beneficiaza de un impozit mai mic decat cel prevazut de legea romana 
sau este scutit de impozit, in conformitate cu reglementarile legale aplicabile acestuia (ex. Conventii de 
evitare a dublei impuneri, acorduri internationale etc.), va transmite catre BCR Leasing actele care 
dovedesc aplicabilitatea prevederilor legale mentionate mai sus (precizand inclusiv prevederile legale 
invocate). Documentele doveditoare se vor transmite pe adresa de e-mail simonageorgeta.ionescu@bcr-
leasing.ro, cristina.oprea3@bcr-leasing.ro; 

BCR Leasing isi rezerva dreptul de a decide in ce masura documentele doveditoare sunt suficiente, ca 
forma si continut, pentru aplicarea impozitului invocat de catre actionari, avand optiunea de a solicita 
informatii suplimentare, in scopul dovedirii celor mentionate mai sus. 

Plata dividendelor se va efectua prin virament bancar, in RON, in baza cererii completate de catre 
actionar. Formularul il puteti accesa de aici Cerere. 

Dreptul de a solicita plata dividendelor este supus prevederilor generale in materia prescriptiei extinctive, 
fiind prescris in termen de 3 (trei) ani de la momentul la care se naste acest drept (25.01.2023). Pentru a 
nu exista echivoc, dreptul de a solicita plata dividendelor, conform celor mentionate in prezentul anunt, se 
prescrie in data de 25.01.2026. 

Informatii suplimentare privind: 

-  Plata dividendelor, pot fi solicitate / trimise la adresa de e-mail simonageorgeta.ionescu@bcr-leasing.ro 
sau cristina.oprea3@bcr-leasing.ro. 
- inscrierile, mentionate in Registrul Actionarilor BCRL, pot fi solicitate la adresa de e-mail: 
simonageorgeta.ionescu@bcr-leasing.ro; stefania.pislea@bcr-leasing.ro. 
 
BCR Leasing IFN SA prelucrează date cu caracter personal, în condițiile prevăzute de Regulamentul 
General privind Protecția Datelor Nr. 679/2016, precum și în conformitate cu cerințele legislației 
subsecvente în materie. 
Datele cu caracter personal ale actionarului, persoana fizica, furnizate de acesta sunt strict confidentiale si 
nu vor fi furnizate nici unei terte persoane fara consimtamantul expres al actionarului cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal, cu exceptia autoritatilor si institutiilor publice, conform 
competentelor acestora si a legislației aplicabile. 
Detalii despre conditiile prelucrarii Datelor Personale sunt prezentate de BCR Leasing in cadrul politicii sale 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care poate fi consultata accesand pagina web a BCR 

Leasing disponibilă în partea de jos a paginii de internet a BCR Leasing, la următorul link: https://www.bcr-

leasing.ro/ro/persoane-fizice/informatii-utile/politica-privind-confidentialitatea. 
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