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ALTE INFORMATII DESPRE DISTRIBUTIA PENTRU CELE SASE LUNI INCHEIATE LA
DATA DE 31 DECEMBRIE 2015

Avand in vedere comunicatul din data de 19 februarie 2016 cu privire la distributia declarata, actionarii sunt instiintati
despre faptul ca actionarii din registrul Africa de Sud vor primi dividendul in numerar in moneda Rand sud-african,
convertit folosind un curs valutar de 1 EURO: 17,16510 ZAR. Prin urmare, dividendul in numerar de 17,17 euro centi
pe actiune va fi egal cu 294,72477 centi sud-africani pe actiune.
Prin urmare, impozitul pe dividende si informațiile furnizate în prezentul paragraf se refera doar la acționarii din registrul
de actiuni din Africa de Sud. Dividendul local brut este de 294,72477 centi sud-africani pe actiune pentru actionarii
scutiti de la plata impozitului pe dividend in Africa de Sud. Dividendul local net este de 250.51605 centi sud-africani
pe actiune pentru actionarii care trebuie sa plateasca impozitul pe dividend, cota fiind de 15%. In Insula Man nu este
platibil impozit cu retinere la sursa.
In ceea ce priveste restituirea de capital printr-o emisiune de noi actiuni NEPI, actionarii sunt de asemenea instiintati ca
pretul de referinta va fi anuntat la data sau inainte de 26 februarie 2016.
Pentru alte informaţii va rugam sa contactati:
New Europe Property Investments plc
Mirela Covasa

+40 21 232 1398
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Azhic Basirov/Katy Birkin

+44 20 7131 4000
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