Informacija apie dividendų už 2021 m. antrą pusę mokėjimą
2022 m. kovo 29 d. AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, priėmė
sprendimą mokėti 0,600 Eur dividendų vienai paprastajai vardinei akcijai už 2021 m. antrą pusmetį.
Už ataskaitinį laikotarpį nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. Grupės akcininkams bus
išmokėta 43 824 308,40 Eur dividendų. Dividendai vienai paprastajai vardinei akcijai galėtų
maksimaliai padidėti iki 0,608 Eur, jeigu iki teisės apskaitos dienos gauti dividendus (paprastųjų
vardinių akcijų), t. y. 2022 m. balandžio 12 d. (imtinai), įvyktų savų paprastųjų vardinių akcijų
įsigijimas ir Grupė įsigytų maksimalų leidžiamą paprastųjų vardinių akcijų kiekį, lygų 958 167 vnt.
(tuo atveju, jeigu būtų įsigytas mažesnis paprastųjų vardinių akcijų skaičius, dividendai vienai
paprastajai vardinei akcijai proporcingai mažėtų). Nepaisant to, dividendams paskirta bendra suma
nekistų.
Už visus 2021 finansinius metus dividendų vienai paprastajai vardinei akcijai suma sudaro 1,189
Eur, t. y. Grupės akcininkams iš viso bus išmokėta 87 577 441,27 Eur (tuo atveju, jeigu iki teisės
apskaitos dienos gauti dividendus įvyktų savų paprastųjų vardinių akcijų įsigijimas ir Grupė įsigytų
maksimalų leidžiamą paprastųjų vardinių akcijų kiekį, dividendų vienai paprastajai vardinei akcijai
suma už visus 2021 finansinius metus galėtų padidėti maksimaliai iki 1,197 Eur). Grupė primena,
kad 2020 m. rugsėjo 3 d. Grupės valdyba patvirtino naująją Grupės dividendų politiką (toliau –
Dividendų politika), kuri grindžiama pradine fiksuota 85 mln. Eur suma, paskirta už 2020 finansinius
metus, ir minimaliu 3 proc. augimu kiekvienais paskesniais finansiniais metais. Pagal Dividendų
politiką Grupė už 2021 finansinius metus turėtų skirti ne mažiau nei 87,56 mln. Eur dividendų, taigi,
už 2021 finansinius metus paskirtų dividendų dydis atitinka Dividendų politiką.
Grupė pažymi, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie Grupės akcininkų teisių apskaitos
dienos pabaigoje, t. y. 2022 m. balandžio 12 d. pabaigoje, bus Grupės paprastųjų vardinių akcijų
savininkai. Pirmoji diena be teisių (ex-diena), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo
ciklu T+2 įsigytos Grupės paprastosios vardinės akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2021
m. antrą pusmetį, yra 2022 m. balandžio 11 d.
Dividendai bus išmokėti Grupės akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojams per Nasdaq
CSD SE Lietuvos filialą 2022 m. balandžio 25 d. Dividendų suma, atskaičiavus gyventojų pajamų
mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus (15%), bus pervesta į akcininko
sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje.
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Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties taikymas
Užsienio šalių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines dvigubo apmokestinimo
išvengimo sutartis (toliau – DAIS), rezidentai gali pateikti užpildytą Užsienio valstybės rezidento
prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį formą FR0021 (DAS-1) ar kitą užsienio valstybės
patvirtintą formą ir pasinaudoti mokesčio lengvata (sumažintu mokesčio tarifu), jei tokia yra numatyta
DAIS. Pagal įstatymų reikalavimus rezidavimo valstybės mokesčių administratoriaus užpildyta forma
iki 2022 m. balandžio 15 d. 16 val. Lietuvos laiku (UTC+3) turi būti pateikta UAB FMĮ „Orion
Securities“ (bo@orion.lt) per akcininko užsienio šalies rezidento vertybinių popierių apskaitą
tvarkančią finansų maklerio įmonę ar kredito įstaigos padalinį, teikiantį vertybinių popierių apskaitos
paslaugas. Grupė neįsipareigoja tenkinti prašymų, pateiktų praėjus nustatytam terminui. Tokiu
atveju, užsienio valstybės rezidentas ar jo / jos įgaliotas asmuo gali kreiptis į Lietuvos Respublikos
valstybinę mokesčių inspekciją ir susigrąžinti permokėtą mokesčio dalį.
Informacija investiciniams ir pensijų fondams
Lietuvos vienetams – kolektyvinio investavimo subjektams, rizikos ir privataus kapitalo subjektams
bei pensijų fondams, gali būti pritaikyta Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ)
12 str. 5 punkte numatyta dividendų neapmokestinimo pelno mokesčiu lengvata, tik pateikus
pasirašytą patvirtinimą, kad jie atitinka nurodytų subjektų veiklos formą. Minėtame patvirtinime fondų
identifikavimui papildomai reikalinga ši informacija:
• fondo pavadinimas;
• identifikacinis numeris;
• savininkystė (savininkas ar klientų tarpininkas);
• veiklos forma:
- kolektyvinio investavimo subjektas;
- rizikos ir privataus kapitalo subjektas;
- pensijų fondas.
Pasirašyti patvirtinimai iki 2022 m. balandžio 15 d. 16 val. Lietuvos laiku (UTC+3) turi būti pateikti
UAB FMĮ „Orion Securities“ (bo@orion.lt).
Informacija paprastąsias vardines akcijas reprezentuojančių tarptautinių depozitoriumo
pakvitavimų savininkams
Grupės paprastąsias vardines akcijas reprezentuojančių tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų
(angl. Global Depositary Receipt, toliau – TDP) savininkai dėl teisės į dividendus atsiradimo
momento bei kitų aspektų, įskaitant galimybės pasinaudoti mokesčių lengvatomis, pritaikyti sutartis
dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo ir sumokėtų mokesčių, susijusių su investavimu į akcijų
pakvitavimus, susigrąžinimo, turi atsižvelgti į TDP reglamentavimo specifiką, rinkų skirtumus bei
konsultuotis su TDP leidėju – The Bank of New York Mellon, jo įgaliotu asmeniu, ar savo vertybinių
popierių tvarkytoju.
Daugiau informacijos apie apmokestinimą galite rasti Grupės IPO prospekte nuo 306 psl.,
„PART 16 – Taxation“: https://ignitisgrupe.lt/en/ipo-en

