
 

 

Calea Baciului, nr. 2-4, 400230, Cluj-Napoca, Romania; tel.: 0372-641.910 / fax: 0372-876.976;  www.prodvinalco.ro 

 
POLITICA PRIVIND PLATA DIVIDENDELOR 

 
 

1. Dispozitii generale: 
 
Această politică stabilește liniile directoare pentru aprobarea, calculul, declararea și plata dividendelor 
in cadrul Prodvinalco SA. 
 
Dividendele reprezintă o parte din profitul net al Societatii Prodvinalco SA, care se plătesc acționarilor, 
la nivelul aprobat de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. 
 
 
 

2. Decizia privind plata dividendelor 
 
Decizia de aprobare și plată a dividendelor se ia în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 
la recomandarea Consiliului de Administrație. 
 
Recomandările privind valoarea dividendului brut per actiune și  metoda  de  plată  sunt  adoptate  în 
cadrul ședinței Consiliului de Administratie, în baza rezultatelor financiare ale anului si a previziunilor 
pe termen mediu si lung. 
 
Politica de față nu obligă Consiliul de Administrație să recomande plata de dividende dacă o astfel de 
decizie nu ar fi în favoarea dezvoltării sustenabile a Societatii Prodvinalco SA, potrivit opiniei 
Consiliului de Administratie. 
 
Decizia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor privind plata dividendelor va reflecta valoarea 
dividendului brut per acțiune, data de înregistrare şi data platii a dividendelor. 
 
 
 

3. Calculul dividendelor 
 
Valoarea dividendului ce poate fi plătit per acțiune se determină împărțind valoarea totala a 
dividendelor aprobate pentru distribuire in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la 
numărul total de acțiuni ale Societatii. 
 
Dividendele se distribuie și plătesc actionarilor proporțional cu numărul de acțiuni detinute la data de 
inregistrare. Lista persoanelor care au dreptul să primească dividende se întocmește pe baza 
registrului acționarilor emis de Depozitarul Central, la data de inregistrare stabilita în conformitate cu 
decizia adoptată de AGA. 
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4. Plata dividendelor 

 
Dividendele aprobate se plătesc în decurs de 15 zile lucrătoare de la data de înregistrare, însă nu mai 
târziu de 6 luni de la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor prin care s-a aprobat plata 
dividendelor.  
 
Începând cu 2015, plata dividendelor se realizeaza si este coordonată de Depozitarul Central.  
 
Inainte de data platii, Prodvinalco SA va publica toate detaliile privind plata dividendelor, în   
conformitate  cu reglementările legale în vigoare în România. 
 
Societatea respecta legislatia din Romania si aplica un impozit cu retinere la sursa pentru plata 
dividendelor, in cota stabilita in Codul Fiscal.  Actionarii nerezidenti care doresc aplicarea conventiei 
de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta, trebuie sa prezinte 
certificatul de rezidenta fiscala valabil pentru anul in care se plateste dividendul. 
 
 
 
 

5. Dispoziții finale 
 
Această politică intră în vigoare la data aprobării ei de către Consiliul de Administratie. În cazul in care 
se modifica legislatia sau statutul Societatii, Consiliul de Administratie poate modifica politica de față 
și va informa acționarii înainte de data intrării în vigoare a modificărilor. 
 
 
 


