POLITICI DE REMUNERARE A ACȚIONARILOR
-POLITICA DE DIVIDENDConsiderații generale
Politica de dividend a Transilvania Leasing și Credit IFN (Politica) definește obiectivele, principiile,
termenii şi modalitatea de plată a dividendelor precum și modalități alternative de remunerare a
acționarilor.
Realizarea unei politici optimale de dividend presupune menținerea unui echilibru între
recompensarea Acţionarilor prin stabilirea unei rate de distribuție (dividend/profit net) care să
permită obţinerea unui randament așteptat pentru capitalul investit (dividend/prețul acțiunii) şi
creșterea sustenabilă viitoare a Companiei, astfel încât să se atingă obiectivul principal de
maximizare a valorii companiei.
Politica reprezintă propunerea Consiliului de Administraţie, fundamentată pe istoricul rezultatelor
financiare obţinute de companie, corelata cu strategia de dezvoltare a acesteia şi interesele
acţionarilor și poate fi revizuită inclusiv la momentul înregistrării unei modificări semnificative a
condițiilor de piață.
Principii aplicabile
Acţiunile Societății sunt indivizibile şi conferă deţinătorilor drepturi egale. Fiecare acţiune deţinută
de un acţionar la data de înregistrare îi conferă acestuia dreptul de a beneficia de dividende pentru
exerciţiul financiar încheiat, în cuantumul şi condiţiile stabilite de Adunarea generală a acționarilor.
Dividendele sunt distribuite acţionarilor proporţional cu numărul de acţiuni deţinute, respectiv cu
cota deținută din capitalul social.
Politica de dividend a Transilvania Leasing și Credit IFN va ține seama de menținerea permanentă
a nivelului fondurilor proprii la un prag sănătos care să se situeze cel puțin la nivelul minim aplicabil
instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special.
Competenţe de aprobare a plătii dividendelor
În baza propunerilor formulate de către Consiliul de Administraţie, Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor aprobă nivelul, data de înregistrare și data plății dividendelor.

Profitul distribuibil alocat plătilor de dividend
IFN are o politica predictibila privind distributia de dividende adoptata de consiliul de administratie
ca linie directoare pe care IFN intentioneaza sa o urmeze. Rata de distributie a dividendelor asigura
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corelarea interesului pe termen scurt al actionarilor privind distribuirea de dividende cu interesul
pe termen mediu si lung al societatii de crestere a activitatii si portofoliului de finantari.
Dreptul la dividend
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 Agentului
de plată. Dividendele nete se plătesc în RON.
Procedura de plata a dividendelor
Procedura este comunicată public și pusă la dispoziţia acţionarilor pe website-ul Transilvania
Leasing și Credit IFN, BVB şi al Depozitarului Central înainte de data plăţii.
Venitul din dividende este impozitat la sursă, fiind aplicată cota de impozitare prevăzute de legislația
în vigoare pentru categoriile de acționari rezidenți și nerezidenți.
Dividendele neridicate se prescriu după termenul de prescriere de 3 ani de la data plăţii acestora,
conform dispoziţiilor legale.
Modalități alternative pentru remunerarea acționarilor
Funcție de conjuctura pieței creditului și a evoluției pieței de capital Transilvania Leasing și Credit
IFN are în vedere, pe termen mediu și lung, folosirea unor modalități alternative de remunerare a
acționarilor sub forma emiterii de acțiuni noi prin capitalizarea rezervelor constituite din profit și
alocarea gratuită a acestora acționarilor existenți la data de înregistrare, respectiv derularea unui
program de răscumpărare a propriilor acțiuni în limitele legale prevăzute de legislația în vigoare.
Competenţe de aprobare a modalităților alternative de remunerare a acționarilor
În baza propunerilor formulate de către Consiliul de Administraţie, Adunarea Generală
Extraodinară a Acţionarilor aprobă atât nivelul și condițiile programelor de răscumpărare (care
implică reducerea numărului de acțiuni și reducerea capitalului social) cât și nivelul și condițiile
emisunii de acțiuni și distribuirea gratuită acționarilor existenți (care implică creșterea numărului
de acțiuni și implicit creșterea capitalului social).
Dispoziţii Finale
Politica de remunerare a acționarilor – Politica de dividend - este parte a sistemului de guvernanță
corporativă.
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