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AB „IGNITIS GRUPĖ“ DUKTERINIŲ ĮMONIŲ DIVIDENDŲ POLITIKA
1. TIKSLAS IR TAIKYMO APIMTIS
1.1. AB „Ignitis grupė“ dukterinių įmonių dividendų politikos (toliau – Politika) tikslas – apibrėžti
AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė) dukterinių (įskaitant paskesnių eilių dukterines įmones) įmonių (toliau – Įmonė) dividendų skyrimo ir išmokėjimo principus ir užtikrinti Bendrovės dividendų politikos įgyvendinimą.
1.2. Ši Politika taikoma Įmonėms.
2. SĄVOKOS
2.1. Sąvokų žodyne pateikiamos bendrosios sąvokos: Grupė, Bendrovė, GEN, ESO.
2.2. Bendrovės dividendų politika – Bendrovės dividendų politika, patvirtinta 2020 m.
rugsėjo 3 d. Bendrovės valdybos sprendimu.
3. BENDROSIOS NUOSTATOS
3.1. Politikos paskirtis – apibrėžti pagrindinius principus, kurie privalo būti užtikrinti Įmonės
valdymo organams teikiant pasiūlymus visuotiniams akcininkų susirinkimams dėl Įmonės
dividendų paskyrimo. Politika siekiama įgyvendinti Bendrovės dividendų politikoje Bendrovei nustatytus reikalavimus dividendams mokėti.
3.2. Politika parengta vadovaujantis Bendrovės dividendų politika ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
4. DIVIDENDŲ DYDIS
4.1. Įmonių valdymo organai siūlo skirti pelno dalį dividendams už finansinius metus ar trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį - ne mažiau kaip 80 procentų Įmonės grynojo pelno,
gauto ataskaitiniu laikotarpiu, už kurį siūlomi dividendai.
4.2. Įmonių valdymo organai gali siūlyti skirti pelno dalį dividendams už finansinius metus ar
trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį, jei ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė patyrė nuostolį, tačiau yra sukaupusi nepaskirstytojo pelno iš ankstesnių ataskaitinių laikotarpių. Ši
nuostata taikoma tik tuo atveju, kai yra būtinasis poreikis Bendrovei gauti dividendus, įgyvendinant Bendrovės dividendų politiką.
4.3. Įmonių valdymo organai gali siūlyti nustatyti mažesnę už Politikos 4.1 papunktyje Įmonėms nustatytą dividendams išmokėti skirtą pelno dalį, arba siūlyti neskirti dividendų už
ataskaitinį laikotarpį, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų:
4.3.1. Įmonė, remiantis Grupės strategija, įgyvendina žaliosios generacijos investicinius
projektus;
4.3.2. Įmonės galimybes skirti dividendus riboja finansavimo sutartyse nustatyti kovenantai;
4.3.3. Įmonė įgyvendina arba dalyvauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės
sprendimu pripažintą valstybei svarbų ekonominį projektą;
4.3.4. Įmonės nuosavas kapitalas, išmokėjus dividendus, taptų mažesnis už Įmonės įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti
sumą;
4.3.5. Įmonė yra nemoki, arba išmokėjus dividendus taptų nemoki;
4.3.6. Įmonės grynoji finansinė skola ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, už kurį siūloma
mokėti dividendus, yra lygi arba didesnė, nei Įmonės paskutinių dvylikos mėnesių (skaičiuojant nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos) EBITDA padauginta iš šešių (t.y. grynoji
finansinė skola ≥ 6 EBITDA už paskutinius 12 mėnesių);
4.3.7. Įmonė yra gavusi rašytinį Iždo funkcijos vadovo ir Bendrovės Finansų ir iždo direktoriaus pritarimą taikyti 4.3 papunktį dėl atvejų, nenumatytų 4.3.1–4.3.6 papunkčiuose.
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5. DIVIDENDŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKA
5.1. Įmonių valdymo organai, atsižvelgdami į Politikos nuostatas, priima sprendimus dėl siūlomo pelno (nuostolio) paskirstymo projekto už finansinius metus ar sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto bei teikia juos Įmonės stebėtojų tarybos atsiliepimams ir pasiūlymams, jei ji yra sudaryta, ir visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti.
5.2. Sprendimą dėl dividendų išmokėjimo ir dividendų dydžio priima Įmonės visuotinis akcininkų susirinkimas.
5.3. Įmonė 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.
5.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu paskirti dividendai yra Įmonės įsipareigojimas
akcininkams. Akcininkas turi teisę dividendą išreikalauti iš Įmonės kaip jos kreditorius.
5.5. 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 Įmonės akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau
negu 1/3 visų balsų.
5.6. Įmonė privalo suderinti su Iždo funkcijos vadovu pelno (nuostolio) paskirstymo projektą
už ataskaitinį laikotarpį, sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai
laikotarpį skyrimo projektą.
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 Politikos priemonių įgyvendinimą ir kontrolę atsakingas Iždo funkcijos vadovas.
6.4. Politika yra viešai skelbiama Bendrovės, GEN ir ESO interneto svetainėse.
7. SUSIJĘ TEISĖS AKTAI
AB „Ignitis grupė“ dividendų politika
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“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 2 d. nutarimas Nr. 963 „Dėl AB „Ignitis grupė“
mokamų dividendų“
Akcinių bendrovių įstatymas
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