
 

 
  
  

 
 

 1/4 

 

 

 

Titlu: Politica privind distribuţia de dividende 
Raiffeisen Bank S.A. 

    
 

 
 
 

Cuprins:  1. Dispoziţii Generale 
   2. Principii 
   3. Competenţe de aprobare a plăţii dividendelor 
   4. Procentul profitului net alocat plăţii de dividende 

5. Dreptul la dividende 
6. Plata dividendelor 
7. Procedura de plată a dividendelor 
8. Dispoziţii Finale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2/4 

 
 
 

1. Dispoziţii Generale 
 
Politica privind distribuţia de dividende a Raiffeisen Bank S.A. (denumită in continuare ”Politică”) 
definește principiile, termenii, condiţiile si modalitatea de plată a dividendelor. 
 
Politica reconfirmă angajamentul Directoratului de a oferi Acţionarilor oportunitatea de a obţine 
un randament pentru capitalul investit și Băncii oportunitatea unei dezvoltări sustenabile. 
Politica reprezintă intenţia actuală a Directoratului, fundamentată pe rezultatele obţinute de Bancă 
corelate cu strategia de dezvoltare a acesteia și interesele acţionarilor. Aceasta poate fi revizuită 
în viitor sub condiţia ca aplicabilitatea noii politici să înceapă după îndeplinirea obligaţiilor de 
informare a părtilor interesate. 
 

2. Principii 
 
Acţiunile Băncii sunt acţiuni nominative și sunt emise în formă dematerializată. 
Acţiunile Băncii sunt indivizibile, Banca recunoscând un singur titular pentru fiecare acţiune și 
conferă deţinătorilor drepturi egale. 
 
Evidenţa acţiunilor și a deţinătorilor acestora va fi ţinută la Bancă sau la un registru independent 
privat al acţionarilor. Directoratul Băncii este îndreptăţit să decidă asupra acestui fapt, inclusiv să 
nominalizeze registrul independent privat, după caz. 
 
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 și condiţiile stabilite 
de Adunarea Generală a Acţionarilor. 
 
Dividendele sunt distribuite acţionarilor proporţional cu numărul de acţiuni deţinute, raportat la 
capitalul social. 
 

3. Competenţe de aprobare a plăţii dividendelor 
 
În baza propunerilor formulate de Directorat, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă 
plata dividendelor. 
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4. Procentul profitului net alocat plăţii de dividende 
 
Propunerea pentru procentul profitului net alocat plăţilor de dividende va considera, fără a se 
limita la, așteptările viitoare privind cerinţele de capital, oportunităţile de creștere ale băncii și 
evoluţia cadrului de reglementare. 
 

5. Dreptul la dividende 
 
Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor privind plata dividendelor produc efecte 
asupra acţionarilor înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de înregistrare aprobată de 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. 
 
 

6. Plata dividendelor 
 
Plata dividendelor se va realiza numai către acţionarii înscrisi în registrul acţionarilor băncii ţinut 
de către Departamentul Secretariat General, Acţionariat și Participaţii din cadrul Direcţiei Juridic 
și Guvernanţă Corporativă, conform înregistrărilor valabile existente la data de referinţă a 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor stabilită de Directoratul Raiffeisen Bank S.A. 

Banca nu recunoaște alţi deţinători ai acţiunilor decât pe cei înregistraţi în evidenţele  registrului 
acţionarilor băncii ţinut de Departamentul Secretariat General, Acţionariat și Participaţii din 
cadrul Direcţiei Juridic și Guvernanţă Corporativă. 

Dividendele nete se plătesc în RON. 

 

7. Procedura de plată a dividendelor 
 

Potrivit dispoziţiilor Codului fiscal în vigoare și normelor de aplicare ale Codului fiscal, valoarea 
netă a dividendului per acţiune va rezulta prin aplicarea și reţinerea la sursă a cotei legale de 
impozitare, corespunzătoare pentru fiecare grupă de acţionari (persoane fizice rezidente, 
persoane juridice române, persoane juridice străine).  

Raiffeisen Bank S.A. va calcula, reţine și vira impozitul datorat de fiecare acţionar potrivit 
prevederilor Codului fiscal în vigoare. 

Impozitul efectiv de plată va fi stabilit pentru fiecare acţionar având în vedere următoarea regulă: 
orice fracţiune de peste 50 bani inclusiv se rotunjește la valoarea de un leu, orice fracţiune mai 
mică de 50 bani se neglijează. 

Se propune ca valoarea netă a dividendelor cuvenite, calculată conform prevederilor legale 
menţionate mai sus să fie plătită respectând termenele legale de plată a acestora (maximum șase 
luni de la data aprobării distribuirii lor de către Adunarea Generală a Acţionarilor). 
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Se propune ca plata dividendelor să se facă către acţionari prin creditarea directă a unui cont în 
RON deschis pe numele acţionarului la Raiffeisen Bank S.A.  sau prin virament bancar în contul 
comunicat de către aceștia pe baza unei solicitări scrise, adresate către Raiffeisen Bank S.A. - 
Departamentul Secretariat General, Acţionariat și Participaţii din cadrul Direcţiei Juridic și 
Guvernanţă Corporativă, cu indicarea denumirii complete a titularului, a elementelor de 
identificare ale acestuia, a contului și a băncii unde urmează să se efectueze plata.  

În cazul acţionarilor decedaţi, dividendele urmează a se plăti după înregistrarea dreptului de 
proprietate asupra acţiunilor pe numele moștenitorilor legali, în termenul prevăzut de lege de trei 
ani de la data stabilită de catre Adunarea Generală a Acţionarilor ca dată de începere a 
distribuirii dividendelor, la solicitarea acestora, prin transfer bancar în contul indicat de către 
moștenitori. 

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

Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor se suportă de către Raiffeisen Bank S.A. 

 

8. Dispoziţii Finale 

Politica privind distribuţia de dividende este publicată pe pagina de internet a Băncii, 
www.raiffeisen.ro. 

 

 
 
 

 


