
AMSN736427/1  157990-0010 Page 2 

 
 

 

Str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building,  
Faza I, Et. 2, Sector 5, București 
Fax: +40 31 400 6505  
E-mail: ipo.relations@digi-communications.ro  
Website: http://www.digi-communications.ro 

DIGI COMMUNICATIONS N.V. 
 
 
POLITICA PRIVIND REZERVELE ȘI DIVIDENDELE 

 
Prezenta Politică privind rezervele și dividendele apartinând Digi Communications 
N.V. (Societatea) a fost adoptată de adunarea generală a acționarilor din 19 aprilie 
2017, în conformitate cu prevederile articolului 28 alin. 1 al actului constitutiv al 
Societății (Actul constitutiv) 

 
 
1. Aspecte generale 

 
In conformitate cu prevederile legale olandeze și cu art. 28 alin. 6 din Actul constitutiv, 
repartizarea profitului se va face după adoptarea situațiilor financiare anuale ale 
Societății, pe baza cărora societatea va determina dacă o asemenea repartizare este 
permisă. Societatea poate efectua repartizarea doar către acționari, fie din profit, fie din 
rezervele sale disponibile pentru distribuire, numai în măsura în care participația 
acționarilor depășește cuantumul capitalului vărsat și subscris plus rezervele necesar a 
fi menținute conform  legilor olandeze sau Actului constitutiv. 
 
Consiliul de administrație al Societății (Consiliul de Administrație) poate determina ce 
parte din profitul Societății va fi adăugată la rezerve în conformitate cu politica 
Societății privind rezervele și dividendele. Partea din profit care rămâne după adăugarea 
la rezerve va rămâne la dispoziția adunării generale a acționarilor. Repartizarea pe 
acțiuni va fi făcută în mod egal, indiferent de clasa ori de valoarea nominală a acțiunilor. 

 
Dividendele și alte repartiții vor fi plătite ca urmare a unei hotărâri a adunării generale 
a acționarilor. 

 
In conformitate cu prevederile legale olandeze și cu art. 28 alin. 7 din Actul constitutiv, 
Consiliul de Administrație poate decide să distribuie dividende intermediare dacă 
apreciază că acestea sunt justificate de profitul Societății. In acest scop, Consiliul de 
Administrație trebuie să pregătească un raport intermediar al activelor și pasivelor. 
Acest raport va menționa situația financiară a Societății valabilă în prima zi din cea de-
a treia lună dinaintea lunii în care a fost anunțată decizia de a realiza o repartizare 
provizorie. Dividendele intermediare pot fi plătite doar dacă (a) un raport intermediar 
al activelor și pasivelor a fost întocmit și menționează că fondurile disponibile pentru 
repartizare sunt suficiente și (b) capitalurile acționarilor Societății depășesc capitalul 
vărsat și subscris plus rezervele necesar a fi menținute conform legilor olandeze. 
 

 
La propunerea Consiliului de Administrație sau a adunării deținătorilor de acțiuni de 
clasă A din capitalul social al Societății (Adunarea acționarilor de clasă A), adunarea 
generală a acționarilor poate decide să facă o repartizare pe acțiuni, care poate fi 
(integral sau parțial) fie în numerar, fie în acțiuni. 

 
Consiliul de Administrație poate decide, cu respectarea întocmai a politicii Societății 
privind rezervele și dividendele și cu aprobarea prealabilă a Adunării acționarilor de 
clasă A, ca repartizarea către deținătorii de acțiuni să se facă din una sau mai multe 
dintre rezerve. 
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2. Politica de dividende 

 
Societatea intenționează să rețină veniturile și să reinvestească fluxurile de numerar 
pentru a valorifica oportunitățile de creștere pe piețele principale pe care activează. 
 
Capacitatea și intenția Societății de a distribui în viitor profitul către acționari va 
depinde de oportunitățile de investiție disponibile, de condițiile financiare, rezultatele 
operațiunilor, obligațiile asumate față de creditori și de alți factori pe care Consiliul de 
Administrație îi poate considera relevanți. Repartizarea profitului către acționari se 
poate face, la decizia unilaterală a Sociețății, prin dividende. 

 
 
3. Clasificarea dividendelor pe acțiuni   

 
Toate acțiunile au același rang în toate privințele și vor fi eligibile pentru orice repartiție 
a dividendelor pe acțiuni ce ar putea fi decisă în viitor, indiferent de clasa acțiunii sau 
de valoarea nominală a acesteia. 
 

 
4. Modalități și termen de plată a dividendelor  

 
Plata oricăror dividende pe acțiuni se va face în numerar, în euro. La propunerea 
Consiliului de Administrație sau a Adunării Acționarilor de clasă A, adunarea generală 
a acționarilor poate decide ca repartizarea dividendelor să se facă în altă monedă decât 
euro. 
 
Dividendele pe acțiuni deținute prin intermediul sistemului de custodie și administrare 
a valorilor mobiliare Depozitarul Central în lei (ca urmare a deciziei adunării generale 
a acționarilor privind plata dividendelor în lei) vor fi automat creditate în conturile 
acționarilor. 

 
Dividendele pe acțiuni deținute de alte categorii de acționari vor fi plătite direct de către 
Societate. 

 
 

5. Dividendele necolectate  
 
Dreptul la dividendele repartizate expiră după o perioadă de 5 ani de la data la care 
respectivele dividende au fost eliberate pentru plată. Orice dividend care nu este colectat 
în cursul acestei perioade se va întoarce în Societate și va fi alocat rezervelor sale 
generale. 
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