
 

 

POLITICA DE DIVIDEND 

 
Politica privind distribuţia de dividende a SSIF BRK Financial Group SA (denumită in continuare 

”Politică”) definește principiile, termenii, condiţiile si modalitatea de plată a dividendelor. Aceasta poate 

fi revizuită în viitor sub condiţia ca aplicabilitatea noii politici să înceapă după îndeplinirea obligaţiilor de 

informare a părtilor interesate. 

 

Stabilirea modalității și a proporției distribuirii profitului net este supusă aprobării Adunării Generale a 

Acționarilor (AGA) și ține cont de sustenabilitatea măsurii, de contextul economic, cât și de randamentele 

curente de pe piață. Propunerea pentru procentul profitului net alocat plăţilor de dividende va considera, 

fără a se limita la, așteptările viitoare privind cerinţele de capital, oportunităţile de creștere ale băncii și 

evoluţia cadrului de reglementare 

 

Dacă Adunarea Generala a Actionarilor  hotărăște referitor la distribuirea de dividende, toți acționarii 

societății înscriși în registrul consolidat la data de înregistrare stabilită de AGA au dreptul la dividendele 

aprobate de AGA, plata dividendelor efectuându-se în conformitate cu prevederile legale și ale hotărârilor 

adunării generale. Propunerea de repartizare a profitului și hotărârile AGA în această privință, termenele și 

modalitățile de plată ale dividendelor sunt făcute publice de către societate conform reglementărilor legale 

în materie, asigurând informarea corespunzătoare și cuprinzătoare a acționarilor, pentru ca aceștia să poată 

lua deciziile investiționale adecvate și exercita drepturile într-o manieră echitabilă. 

 

Potrivit dispoziţiilor Codului fiscal în vigoare și normelor de aplicare ale Codului fiscal, valoarea netă a 

dividendului per acţiune va rezulta prin aplicarea și reţinerea la sursă a cotei legale de impozitare, 

corespunzătoare pentru fiecare grupă de acţionari (persoane fizice rezidente, persoane juridice române, 

persoane juridice străine). BRK Financial Group va calcula, reţine și vira impozitul datorat de fiecare 

acţionar potrivit prevederilor Codului fiscal în vigoare. Dividendele neridicate se prescriu după 3 ani de la 

data începerii plătii acestora, conform dispoziţiilor legale. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor se 

suportă de către BRK Financial Group SA. 

 

Politica privind distribuţia de dividende este publicată pe pagina de internet a BRK Financial Group 

(www.brk.ro). 

 

 

http://www.brk.ro/

