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AB „IGNITIS GRUPĖ“ DIVIDENDŲ POLITIKA
1. TIKSLAS IR TAIKYMO APIMTIS
1.1. Politikos tikslas – apibrėžti AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė) dividendų skyrimo ir išmokėjimo principus.
1.2. Politika taikoma Bendrovei.
2. SĄVOKOS
2.1. Nutarimai – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 2 d. nutarimas „Dėl AB
„Ignitis grupė“ mokamų dividendų“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14
d. nutarimas Nr. 20 „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias
bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų“.
3. BENDROSIOS NUOSTATOS
3.1. Šios Politikos paskirtis – apibrėžti pagrindinius principus, kurie privalo būti užtikrinti Bendrovės valdymo organams teikiant pasiūlymus dėl Bendrovės dividendų paskyrimo. Politika
siekiama prisidėti prie Bendrovės vertės didinimo, tinkamai informuojant Bendrovės akcininkus bei kitus rinkos dalyvius apie būsimą ilgalaikę grąžą iš investicijų į Bendrovės kapitalą.
3.2. Politika parengta vadovaujantis Nutarimais bei Lietuvos Respublikos įstatymais.
4. DIVIDENDŲ DYDIS
4.1. Bendrovės valdyba, vadovaudamasi Nutarimais, siūlo skirti pelno dalį dividendams už finansinius metus ar trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį:
4.1.1. Už 2020 finansinius metus dividendams skirti 85 mln. eurų;
4.1.2. Už kiekvienus paskesnius finansinius metus dividendams skirti ne mažiau kaip
3 procentais didesnę sumą nei išmokėta už praėjusius finansinius metus.
5. DIVIDENDŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKA
5.1. Bendrovės valdyba, atsižvelgdama į Politikos nuostatas, priima sprendimą dėl rekomenduojamo pelno (nuostolio) paskirstymo projekto už finansinius metus ar trumpesnį negu
finansiniai metai laikotarpį bei teikia atsiliepimus ir pasiūlymus Bendrovės stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.
5.2. Sprendimą dėl dividendų išmokėjimo ir dividendų dydžio priima Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.
5.3. Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio
dividendus, teisių apskaitos dienos pabaigoje buvo Bendrovės akcininkai ar kitokiu teisėtu
pagrindu turėjo teisę į dividendus.
5.4. Bendrovė turi išmokėti paskirtus dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną arba sprendimo skirti dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį priėmimo dienos.
5.5. Dividendus mokėti avansu draudžiama. Bendrovė dividendus išmoka pinigais per tarpininkus – vertybinių popierių sąskaitos tvarkytojus.
5.6. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu paskirti dividendai yra Bendrovės įsipareigojimas akcininkams. Akcininkas turi teisę dividendą išreikalauti iš Bendrovės kaip jos kreditorius.
5.7. Šioje Politikoje nustatyti principai taikomi ir išmokant dividendus už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį. Dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo iniciatyvos teisę turi Bendrovės akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau negu 1/3 visų balsų.
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6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6.1. Politika yra tvirtinama ir keičiama Bendrovės valdybos sprendimu.
6.2. Už Politikos parengimą ir keitimą yra atsakingas Iždo funkcijos vadovas.
6.3. Už šios Politikos priemonių įgyvendinimą ir kontrolę atsakingas Iždo funkcijos vadovas.
6.4. Politika yra viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje.
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