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POLITICA DE DIVIDEND 
 
 

 

 

DISPOZITII GENERALE 

 

Politica de dividend (denumită în continuare Politica) a societatii comerciale Chimcomplex 
S.A. Borzesti (denumită în continuare Societate) definește principiile, termenii, condițiile şi 
modalitatea de plată a dividendelor. 

Politica reconfirmă angajamentul Consiliului de Administraţie de a oferi Acţionarilor 

oportunitatea de a obţine un randament pentru capitalul investiit şi Societatii oportunitatea unei 
dezvoltări sustenabile. 

Politica reprezintă intenţia actuală a Consiliului de Administraţie, fundamentată pe rezultatele 
obţinute de Societate corelate cu strategia de dezvoltarea a acesteia şi interesele acţionarilor. 

Politica poate fi revizuită cu condiţia ca aplicabilitatea noii politici să înceapă după 
îndeplinirea obligaţiilor de informare a părţilor interesate. 
 
PRINCIPII 

 

Acţiunile Societatii sunt indivizibile şi conferă deţinătorilor drepturi egale. Fiecare acţiune a 
Societatii deţinută de un acţionar la data de înregistrare îi conferă acestuia dreptul de a beneficia de 
dividende pentru exerciţiul/exercitiile financiare anterioare, în cuantumul şi condiţiile stabilite de 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. 

 Dividendele sunt distribuite acţionarilor proporţional cu numărul de acţiuni deţinute, 
raportat la capitalul social. 
 

COMPETENTE DE APROBARE A PLATII DIVIDENDELOR 

  

În baza propunerilor formulate de Consiliul de Administraţie, Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor aprobă plata dividendelor. 
 
PROFITUL NET ALOCAT PENTRU DIVIDENDE 

 

Propunerea pentru procentul / suma profitului net alocat plăților de dividende va tine cont pe 
de o parte de nevoile de finantare/dezvoltare ale Societatii si de fondurile disponibile pentru plata 
acestora iar pe de alta parte de interesele acţionarilor. 
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DREPTUL LA DIVIDENDE 

 

Hotărârile Adunarii Generale Ordinară a Acţionarilor privind plata dividendelor produc efecte 
asupra acţionarilor înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de înregistrare aprobată de Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 

 
PLATA DIVIDENDELOR 

 

Se realizeaza la data plăţii aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, prin 
intermediul Depozitarului Central şi al unui  de Agent de plată ales/desemnat. 

Dividendele nete se plătesc în RON. 
Societatea acordă posibilitatea plăţii amânate a dividendelor la o dată ulterioară datei de 

plată. Data plăţii amânate este aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. 
 
PROCEDURA DE PLATA A DIVIDENDELOR 

 

Este pusă la dispoziţia acţionarilor pe website-lui Chimcomplex SA Borzesti, BVB şi al 
Depozitarului Central înainte de data începerii plăţii. 

Dividendele neridicate se prescriu după 3 ani de la data începerii plăţii acestora, conform 
dispoziţiilor legale. 

Venitul generat de dividende este impozitat la sursă, fiind aplicată cota de impozitare 
prevăzute de legislația în vigoare. 

Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor se suportă de către Societate. 
Pentru informarea acţionarilor privind plata dividendelor personae desemnate din cadrul 

Societatii vor răspund solicitărilor acţionarilor prin orice  canal de comunicare al acestora (telefon, 
letric,electronic). 
 
DISPOZITII FINALE 

Politica de dividend este publicată pe pagina de internet a Chimcomplex S.A. Borzesti. 

 
 
 


