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BRD - Groupe Société Générale  

  

    

PPoolliittiiccaa  ddee  DDiivviiddeenndd   

 

Dispoziţii Generale 

 
 

Politica de dividend a BRD - Groupe Société Générale S.A. (denumită în continuare Politica) 
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 Băncii oportunitatea unei 
dezvoltări sustenabile.  
 
Politica reprezintă intenţia actuală a Consiliului de Administraţie, fundamentată pe rezultatele 
obţinute de Bancă corelate cu strategia de dezvoltarea a acesteia şi interesele acţionarilor.  
Aceasta poate fi revizuită în viitor sub condiţia ca aplicabilitatea noii politici să înceapă după 
îndeplinirea obligaţiilor de informare a părţilor interesate. 
 

Principii 

 

Acţiunile băncii sunt indivizibile şi conferă deţinătorilor drepturi egale. Fiecare acţiune a băncii 
deţinută de un acţionar la data de înregistrare îi conferă acestuia dreptul de a beneficia de 
dividende pentru exerciţiul financiar anterior, în cuantumul şi condiţiile stabilite de AGA. 

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

BRD se angajează să mențină rata fondurilor proprii de nivel 1 la un nivel sănătos care să se 
situeze peste nivelul aplicabil excluzând măsurile tranzitorii și să returneze capitalul actionarilor 
săi.  

 

Competenţe de aprobare a plătii dividendelor 

 
În baza propunerilor formulate de Consiliul de Administraţie, Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor aprobă plata dividendelor.    

 

Procentul profitului net alocat plătilor de dividende

 

Propunerea pentru procentul profitului net alocat plăților de dividende va considera, făra a se 
limita la, asteptările viitoare privind cerințele de capital, oportunitatile de creștere la nivelul 
grupului, nivelul profitului net și evoluția cadrului de reglementare. 
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Dreptul la dividende 

 

Hotărârile AGOA privind plata dividendelor produc efecte asupra acţionarilor înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor la data de  înregistrare aprobată de AGOA.  

 

Plata dividendelor

 

Se realizeaza la data plăţii aprobată de AGOA, prin intermediul Depozitarului Central şi al BRD -

Groupe S.A. în calitate de Agent de plată. 

Dividendele nete se plătesc în RON. 

Banca acordă posibilitatea plăţii amânate a dividendelor la o dată ulterioară datei de plată. Data 
plăţii amânate este aprobată de AGOA. 

 

Procedura de plata a dividendelor 

 

Este pusă la dispoziţia acţionarilor pe website-lui BRD, 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 BRD. 

Pentru informarea acţionarilor privind plata dividendelor o echipa dedicată din cadrul băncii 
răspunde solicitărilor acţionarilor indiferent de canalul de comunicare al acestora (telefon, letric, 
electronic). 
 

Dispoziţii Finale 

 
Politica de dividend este publicată pe pagina de internet a Băncii. 
 
 
 


