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DIVIDENDŲ POLITIKA
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Dividendų politika (toliau – Politika) nustato esmines nuostatas, kuriomis UAB
„INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (toliau – Invega) valdyba vadovaujasi rengiant Invegos
visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlymus dėl pelno (nuostolio) paskirstymo (t. y. dividendų
mokėjimo už finansinius metus) ir dėl dividendų mokėjimo už trumpesnį negu finansiniai metai
laikotarpį.
2. Dividendų politika nustato dividendų dydžio (pelno dalies, skiriamos dividendams)
nustatymo ir jų išmokėjimo taisykles.
3. Dividendų politika yra privaloma bei ja vadovaujasi ir Invegos dukterinė bendrovė UAB
„Kofinansavimas“.
4. Šioje Politikoje vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai:
Akcinių bendrovių įstatymas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas
Dividendai

Bendrovė arba Invega

akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės
teise priklausančių akcijų nominaliai vertei
UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ dividendų
politika
Finansinis rodiklis apskaičiuojamas 12 mėnesių ataskaitinio
laikotarpio grynąjį pelną (nuostolius) dalijant iš nuosavo
kapitalo vidurkio, šio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d.
nutarimas Nr. 786 „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise
priklausančias akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų“ su jo
vėlesniais pakeitimais arba kitas jį keičiantis Vyriausybės
nutarimas, reglamentuojantis valstybės kontroliuojamos
bendrovės dividendų mokėjimą
UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“

Stebėtojų taryba
Valdyba
Susirinkimas

Invegos kolegialus priežiūros organas
Invegos kolegialus valdymo organas
Invegos visuotinis akcininkų susirinkimas

Dividendų politika arba
Politika
Nuosavo kapitalo grąža
LRV nutarimas

5. Invega šią Politiką skelbia viešai pilna apimtimi savo interneto tinklapyje.
6. Politika parengta vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu bei kitais teisės aktais.
7. Už tinkamą Politikos įgyvendinimą atsako Invegos valdyba ir generalinis direktorius.
Invegos Finansų valdymo skyriaus vadovas vykdo Politikos ir jos pagrindų Invegos valdymo organų
priimtų sprendimų vykdymo kontrolę Invegoje.
II. DIVIDENDŲ DYDIS
8. Dividendai mokami už finansinius metus ar trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį.
9. Atsižvelgiant į tai, kad visos Invegos akcijos priklauso vienam savininkui, rengiant ir
priimant sprendimą dėl pelno (nuostolio) paskirstymo, atskiras sprendimas dėl dividendų mokėjimo
nėra priimamas, taip pat nėra nustatoma, kokia suma dividendų tenka vienai Invegos akcijai.
10. Invegos valdyba, siūlydama Invegos Susirinkimui priimti sprendimą dėl pelno
(nuostolio) paskirstymo arba dėl dividendų mokėjimo už trumpesnį negu finansiniai metai
laikotarpį tiesiogiai vadovaujasi Akcinių bendrovių įstatymu ir LRV nutarimu. Savo siūlyme Valdyba
siūlo dividendams skirti LRV nutarime nurodytą minimalų procentinį dydį, apvalinant sumą į
didžiąją pusę iki sveiko skaičiaus.
11. Esant LRV nutarime nustatytoms sąlygoms, Invegos valdyba gali siūlyti Invegos
Susirinkimui skirti mažesnę sumą dividendams, kaip tai nustatyta LRV nutarime. Esant

ypatingoms aplinkybėms, kurios gali turėti reikšmingos įtakos tolesnei Invegos veiklai, Invegos
valdyba gali siūlyti Invegos Susirinkimui priimti sprendimą nemokėti dividendų, bet šias lėšas
pervesti į Invegos formuojamą(-us) rezervą(-us).
III. SPRENDIMO DĖL DIVIDENDŲ SKYRIMO PRIĖMIMAS IR JŲ IŠMOKĖJIMAS
12. Invegos Valdyba, remdamasi Invegos audituotu metiniu (tarpiniu) finansinių ataskaitų
rinkiniu ir, vadovaudamasi Politikos nuostatomis, analizuoja, vertina Invegos vadovo parengto
sprendimo dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (arba sprendimo dėl dividendų už trumpesnį
negu finansiniai metai laikotarpį mokėjimo projektą) ir teikia jį svarstyti Invegos Stebėtojų taryba
bei svarstyti ir tvirtinti Invegos Susirinkimui.
13. Invegos Stebėtojų taryba teikia Invegos Susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl
siūlomų mokėti dividendų (t. y. pasiūlymus dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto arba
sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį mokėjimo projekto).
14. Invegos Susirinkimas, vadovaudamasis LR akcinių bendrovių įstatymu, priima
sprendimą dėl pelno (nuostolio) paskirstymo arba dividendų mokėjimo už trumpesnį negu
finansiniai metai laikotarpį skyrimo.
15. Invegos susirinkimui priėmus sprendimą dėl pelno (nuostolio) paskirstymo arba
dividendų mokėjimo už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį mokėjimo, Invega išmoka
dividendams skirtą sumą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo atitinkamo sprendimo priėmimo
dienos.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Ši politika tvirtinama ir keičiama Invegos valdybos sprendimu.
17. Politika peržiūrima ne rečiau kaip kas 3 metai arba kai pasikeičia LRV nutarimas.
_____________

