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1.

Üldsätted

1.1.

Bigbank AS (edaspidi: pank) koos kõikide samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate filiaalide ja
tütarettevõtjatega (edaspidi: kontsern) on kehtestanud dividendipõhimõtted (edaspidi:
põhimõtted).

1.2.

Põhimõtetes on sätestatud üldsuunised selle kohta, kuidas arvutatakse dividendid, mille pank
jaotab panga omanikele ja kontserni üksused jaotavad emaettevõtjale, ning kuidas juhtorganid
teevad asjakohaseid dividendide väljamaksmise ettepanekuid.

1.3.

Pank on kehtestanud põhimõtted konservatiivsete ja mõistlike eelduste alusel, et vastavus
kohaldatavatele kapitalinõuetele ning järelevalve- ja hindamisprotsessi (SREP) tulemustele oleks
tagatud ka pärast dividendide jaotamist.

2.

Põhimõtetega reguleeritud valdkond

2.1.

Põhimõtted on kooskõlas kohaldatavate Euroopa panganduseeskirjadega, muu hulgas järgmiste
õigusaktidega:

2.1.1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 575/2013, 26. juuni 2013, krediidiasutuste ja
investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta (kapitalinõuete määrus);
2.1.2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/36/EL, 26. juuni 2013, mis käsitleb
krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute
usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet (kapitalinõuete direktiivi IV pakett);
2.1.3. Euroopa Keskpanga soovitus, 28. detsember 2017, dividendi jaotamise põhimõtete kohta
(EKP/2017/44);
2.1.4. muud kontsernile siduvad regulatiivsed sise-/välisdokumendid.
2.2.

Põhimõtteid kohaldatakse kontserni kõikide juhtorganite suhtes ning kasutatakse ka
kapitaliarvutuste ja prognooside puhul, mida teevad panga riskijuhtimise valdkond ja
finantsvaldkond.

3.

Mõisted

3.1.

Kõik käesolevates põhimõtetes kasutatud terminid, mida ei ole nendes põhimõtetes eraldi
defineeritud, on panga sisevõrgus kättesaadavas kontserni sõnastikus määratletud tähendusega.

4.

Põhimõtete sisu

4.1.

Dividendide väljamaksmise peamine eeltingimus on väliste ja sisemiste regulatiivsete
kapitalinõuete järgimine.
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4.2.

Kui kõik regulatiivsed eeltingimused on täidetud, maksab kontsern oma aasta auditeeritud
puhaskasumist dividendides välja vähemalt kolm miljonit eurot (koos käibemaksuga), kuid see
summa ei tohi kalendriaastas ületada kokku kuute miljonit eurot.

4.3.

Kontsern võib asjakohaste kasvu- ja/või investeerimiskavade alusel teha otsuse vähendada
dividendide väljamakseid või nendest loobuda.

4.4.

Dividende makstakse välja kord kalendriaastas ühe kuu jooksul pärast aktsionäride üldkoosoleku
sellekohase otsuse kuupäeva.

5.

Põhimõtetest tulenevad kohustused

5.1.

Juhatus vastutab kapitali planeerimise ja iga-aastaste kasumi jaotamise ettepanekute tegemise
eest kooskõlas põhimõtete ja kõikide kohaldatavate eeltingimustega.

5.2.

Juhatus vastutab vajaduse korral dividendide väljamaksmise korraldamise eest kontserni sees.

5.3.

Finantsvaldkond vastutab dividendimaksete jaotamise ja maksustamise eest.

6.

Lõppsätted

6.1.

Eesti Pangaliidu (mille liige on pank olnud 2017. aastast) kehtestatud hea pangandustava alusel
avaldab pank oma dividendipõhimõtted oma veebisaidil.

6.2.

Põhimõtted vaadatakse läbi vajaduse järgi, aga vähemalt iga kolme aasta tagant.

7.

Versiooniteave
Versioon
Versioon 2.0

Teave muudatuste kohta
Korraline üle vaatamine

Vastutav isik
Juhatuse esimees
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