Informacija apie dividendų už 2021 m. pirmą pusę mokėjimą
2021 m. rugsėjo 27 d. AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas,
atsižvelgdamas į tai, kad yra tenkinamos visos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 601
straipsnio 5 dalyje nustatytos dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo
sąlygos, priėmė sprendimą skirti Grupės akcininkams 43,75 mln. eurų dydžio dividendus už 6
mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d. Tokiu atveju dividendai vienai akcijai už
ataskaitinį laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. sudaro 0,589 euro.
Atsižvelgiant į neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2021 m. liepos 29 d., sprendimą
(nuoroda), dividendai vienai akcijai gali maksimaliai padidėti iki 0,599 eurų, jeigu iki teisės apskaitos
dienos gauti dividendus (2021 m. spalio 11 d.) įvyktų savų akcijų įsigijimas ir Grupė įsigytų
maksimalų leidžiamą akcijų kiekį, lygų 1 243 243 akcijoms. Tokiu atveju, jeigu Grupės įsigytų akcijų
kiekis būtų mažesnis, proporcingai įsigytų akcijų kiekiui mažėtų ir maksimalus dividendo tenkančio
vienai akcijai, t. y. 0,599 eurų, dydis. Nepaisant to, dividendams skirta bendra suma (t. y. 43,75 mln.
eurų) nekistų.
Grupė pažymi, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie Grupės akcininkų teisių apskaitos
dienos pabaigoje, t. y. 2021 m. spalio 11 d. pabaigoje, bus Grupės akcininkai. Pirmoji diena be teisių
(ex-diena), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos Grupės akcijos
nesuteikia teisės gauti dividendų už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d., yra
2021 m. spalio 8 d.
Dividendai bus išmokėti Grupės akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojams per Nasdaq
CSD SE Lietuvos filialą 2021 m. spalio 21 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, rezidentai gali pasinaudoti tokiose sutartyse numatytomis lengvatomis ir pateikti
užpildytą Užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį formą FR0021
(DAS-1) ar kitą užsienio valstybės patvirtintą formą. Pagal įstatymų reikalavimus rezidavimo
valstybės mokesčių administratoriaus užpildyta forma iki 2021 m. spalio 15 d. 17 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 fondams
Lietuvos vienetams – kolektyvinio investavimo subjektams bei rizikos ir privataus kapitalo
subjektams, 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.
Pasirašyti patvirtinimai iki 2021 m. spalio 15 d. 17 val. Lietuvos laiku (UTC+3) turi būti pateikti
UAB FMĮ „Orion Securities“ (bo@orion.lt).
Informacija akcijų pakvitavimų savininkams
Akcijų pakvitavimų savininkai turėtų pasikonsultuoti su savo finansų maklerio įmone ar mokesčių
ekspertu dėl galimybės pasinaudoti mokesčių lengvatomis, pritaikyti sutartis dėl dvigubo
apmokestinimo išvengimo ir sumokėtų mokesčių, susijusių su investavimu į akcijų pakvitavimus,
susigrąžinimo.
Daugiau informacijos apie apmokestinimą galite rasti Grupės IPO prospekte nuo 306 psl.,
„PART 16 – Taxation“: https://ignitisgrupe.lt/en/ipo-en

