SC “BERMAS” SA Suceava
Str.Humorului nr. 61 Şcheia Suceava
BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 07 /08.04.2016
(se va completa de către acţionarii persoane fizice)
Subsemnatul _____________________________________ (nume, prenume întregi, conform act identitate) deţinător a
unui nr. de ____________ acţiuni la data de 24.03.2016 (data de referinţă) emise de către SC “BERMAS” SA, din totalul de
21.553.049 acţiuni emise votez astfel;
(se va completa de către acţionarii persoane juridice)
Subscrisa___________________________________(denumirea persoanei juridice),
deţinătoarea unui nr. de
_________ acţiuni la data de 24.03.2016 (data de referinţă) emise de către SC „BERMAS” SA din totalul de 21.553.049 acţiuni
emise votez astfel:
Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor este următoarea:

Pentru Împotriva Abţinere

1.
2.

Aprobarea programului de investiţii pentru anul 2016 – 2017.
a)- Aprobarea plafonanelor pentru creditele pe termen mediu în sumă de maxim
300.000 € în vederea completării surselor de finanţare a obiectivelor de investiţii ce vor fi realizate în
perioada 2016 – 2017;
b) – Aprobarea gajării şi ipotecării unor bunuri imobile şi mobile din patrimoniu în
favoarea băncilor care vor acorda creditele pentru investiţii.
c) – Aprobarea mandatării Consiliului de Administraţie pentru stabilirea prin Hotărâre a
băncilor finanţatoare, negocierea condiţiilor de creditare, precum şi individualizarea bunurilor din
patrimoniu ipotecate pentru garantarea creditelor pentru investiţii.
3. a) Aprobarea plafoanelor la creditele pe termen scurt pentru finanţarea parţială a
activităţii de producţie, în limita valorii totale de 7.500.000 lei.
b) Aprobarea gajării şi ipotecării unor bunurilor mobile şi imobile din patrimoniu în
favoarea băncilor finanţatoare atât pentru garantarea creditelor contractate cat şi pentru obţinerea unor
garanţii precum scrisori de garanţie bancară la cererea societăţii în favoarea terţilor (instituţii publice,
furnizori).
c) – Aprobarea mandatării Consiliului de Administraţie pentru stabilirea băncilor
finanţatoare şi negocierea condiţiilor de creditare precum şi individualizarea bunurilor din patrimoniu
ipotecate pentru garantarea acestor credite.
4. Aprobarea actelor juridice încheiate având ca obiect acordarea în folosinţă temporară şi
gratuită clienţilor societăţii a unor bunuri şi accesorii specifice pentru vânzarea berii: dozatoare, butoaie
inox tip KEG, ambalaje pentru vânzarea berii la sticlă, tuburi CO2, mijloace de transport pentru
distribuţie, logistică publicitară, etc. în scopul realizării obiectului de activitate al societăţii;
5. Aprobarea datei de înregistrare respectiv a datei de identificare a acţionarilor asupra
cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei AGEA. Consiliul de Administraţie propune ca dată de
înregistrare data de 09 iunie 2016 (ex-date 08.06.2016).
6. Aprobarea mandatării doamnei Ţebrean Iridenta, - director economic să efectueze toate
demersurile legale şi să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.

(se va completa de către acţionarii persoane fizice)
Nume şi prenume acţionar ________________________________
CNP acţionar
Data semnării ______/____/______
Semnătura_______________
(se va completa de către acţionarii persoane juridice)
Denumire acţionar ______________________________ Reprezentant legal______________________
CIF acţionar
Data semnării ______/____/______
Semnătura şi ştampila reprezentantului legal _______________

