POLITICA PRIVIND DISTRIBUȚIA DE DIVIDENDE
SAU ALTE BENEFICII CĂTRE ACȚIONARI

Politica de dividend practicată de către SIF Muntenia S.A. (Societatea) urmărește păstrarea unui
echilibru între remunerarea acționarilor prin dividend și nevoia de finanțare a investițiilor noi din
profitul reinvestit-obținut. Păstrarea acestui echilibru urmărește atât creșterea atractivității
investiționale pe termen lung, cât și menținerea potențialului de dezvoltare viitoare al Societății,
asigurând profitabilitatea sustenabilă pe termen lung a activității, în folosul creșterii valorii create
pentru acționari.
Stabilirea modalității și a proporției distribuirii profitului net este supusă aprobării Adunării
Generale a Acționarilor, propunerea administratorului Societății ținând cont de sustenabilitate, de
contextul macroeconomic, cât și de piață. Dacă Adunarea Generală a Acționarilor Societății
hotărăște să fie distribuite dividende, toți acționarii Societății înscriși în registrul consolidat la data
de înregistrare stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor au dreptul la dividendele aprobate,
plata dividendelor efectuându-se în conformitate cu prevederile legale incidente și ale hotărârilor
acționarilor.
Propunerea Consiliului de Administrație al administratorului Societății, SAI Muntenia Invest S.A.,
de repartizare al profitului și hotărârile Adunărilor Generale a Acționarilor în această privință,
termenele și modalitățile de plată ale dividendelor sunt făcute publice de către administratorul
Societății, conform reglementărilor legale în materie, asigurând informarea corespunzătoare și
cuprinzătoare a acționarilor, pentru ca aceștia să poată lua deciziile investiționale adecvate și șă-și
exercite drepturile într-o manieră echitabilă.
Remunerarea acționarilor SIF Muntenia se realizează atât prin politica de distribuire de dividende,
cât și prin decizia de reinvestire a profitului sau de răscumpărare a titlurilor, în scopul declarat al
creșterii valorii acțiunilor. În cazul în care oportunitățile de reinvestire a profitului sunt mai
atractive sau în cazul de răscumpărare a unor acțiuni de pe piață, rentabilitatea capitalului investit de
acționar poate fi mai mare decât o simplă distribuire de dividend impozabil. Acestea pot aduce, pe
termen mediu și lung, randamente superioare acționarilor Societății.
Administratorul Societății are în vedere propuneri de repartizare al profitului net astfel încât să fie
menținut un echilibru între remunerarea acționarilor și necesarul de finanțare pentru achiziția de noi
instrumente, creșterea unor alocări în investiții deja efectuate, în scopul sporirii valorii și calității
portofoliului de active al Societății.
Remunerarea acționarilor Societății se efectuează transparent și eficient atât financiar, cât și fiscal,
în oricare din variantele propuse: distribuția de dividende, reinvestirea profitului sau programe de
răscumpărare a acțiunilor Societății.
Principalii destinatari și beneficiari ai politicii de dividend sunt acționarii Societății și potențialii
investitori care studiază oportunitatea de a investi în acțiuni SIF Multenia.

