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EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:
Comunicat privind plata dividendelor aferente exerciuțiului financiar 2016
- Procedura de plată a dividendelor În conformitate cu prevederile Legii 297/2004 și ale Hotararii Adunării Generale Ordinare
a Acționarilor din data de 27.04.2017, SC „BERMAS” SA își inforrmează toți acționarii persoane
fizice şi persoane juridice înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de înregistrare 16.06.2017 (exdate 15.06.2017) că plata dividendelor aferente anului financiar 2016 se face începând cu data de
26.06.2017, această dată reprezintă data plății aprobată de AGOA din data de 27.04.2017.
Dividendul brut este de 0,065 lei/acţiune cu reţinerea la sursa a impozitului aferent conform
legislaţiei în vigoare.
Costurile aferente plații dividendelor vor fi suportate de către acționar.
Plata dividendelor distribuite din profitul net realizat in anul 2016, se va efectua prin
următoarele modalitati: plăți prin virament bancar și plăți în numerar.
I. Plăți prin virament bancar în conturile personale deschise in lei la o bancă din
România
Acționarii persoane fizice și juridice care doresc plata dividendelor prin virament bancar
vor solicita și transmite către Depozitarul Central SA documentele necesare.
Depozitarul Central SA va efectua plata dividendelor începând cu data de 26.06.2017, după
primirea și verificarea documentatiei, astfel :
1. Acționarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau convențional, vor
prezenta Depozitarului Central S.A., Formularul de colectare cod IBAN, în care se vor preciza
banca și contul (cod IBAN) deschis pe numele acționarului (modelul este disponibil pe site-ul
Depozitarului Central - www.depozitarulcentral.ro), însoțit de:
 copia actului de identitate valabil în care să fie lizibil codul numeric personal - certificat
de titular „conform cu originalul”;

 extras de cont sau un document eliberat de bancă (semnat și ștampilat) prin care se
confirmă existenta contului pe numele acționarului, cu precizarea codului IBAN, in
original;
 copia documentelor care atestă calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau
convențional, dacă este cazul – certificata de titular „conform cu originalul”;
 copie dovadă plata tarif colectare cod IBAN
2. Actionarii persoane juridice, prin reprezentant legal sau convențional, vor trimite la
Depozitarul Central S.A., Formularul de colectare cod IBAN, în care se precizează banca și contul
(cod IBAN) deschis pe numele acționarului (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului
Central www.depozitarulcentral.ro), insotit de:
 copie a certificatului de înmatriculare – certificata de titular „conform cu originalul”;
 copie după documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al societății
(certificat constatator emis de Registrul Comerțului/entitatea echivalentă – pentru
entitățile de naționalitate străină) – certificată de titular „conform cu originalul”;
 copia documentelor care atestă calitatea de reprezentant convențional a semnatarului
cererii, dacă este cazul – certificată de titular „conform cu originalul”;
 extras de cont sau un document eliberat de bancă (semnat și ștampilat) prin care se
confirmă existenta contului pe numele titularului - persoana juridică, cu precizarea
codului IBAN, în original;
 copie dovadă plata tarif colectare cod IBAN.
Tariful perceput pentru înregistrarea codului IBAN (- detinator persoana fizica 5 Lei, detinator persoana juridica 10 Lei pe solicitare) se va plăti la casieria Depozitarului Central sau
într-unul din conturile instituției, respectiv: RO45RNCB0071086501740001 - BCR – Sucursala
Plevnei RO93BTRL04101202D03004XX – BANCA TRANSILVANIA Sucursala Lipscani.
Documentele prezentate într-o limbă straină vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba
română, iar dacă sunt emise de autoritațile străine, acestea trebuie sa fie apostilate sau
supralegalizate, dupa caz.
Solicitările de distribuire a dividendelor prin transfer bancar, împreună cu documentele
menționate, se vor transmite la adresa: Depozitarul Central S.A. – Bucuresti, Bd. Carol I, nr. 3436, Sector 2, Tel: 021/408.58.41 Fax: 021/408.58.14.
Toate solicitările de mai sus vor conține inclusiv emailul si numarul de telefon la care pot fi
contactați acționarii sau intermediarii /reprezentanții acestora, dupa caz, în eventualitatea unor
clarificari.
Depozitarul Central S.A. va verifica solicitările de plată transmise de acționari, iar în cazul în
care documentația nu este completă, va solicita completarea acesteia.
În cazul în care se dorește plata prin virament bancar în data plații (26.06.2017), formularele de
colectare cod IBAN trebuie recepționate de către Depozitarul Central S.A. cu cel putin 4 zile
anterior datei platii. În cazul formularelor receptionate ulterior acestui termen, Depozitarul Central
S.A. va instructa plata prin virament bancar în termen de 3 zile lucratoare de la momentul blocării
plății prin numerar, pentru persoane fizice, respectiv de la data primirii cererii de plată, pentru
persoane juridice.
3. Acționarii persoane fizice sau juridice care la data de inregistrare,
respectiv 16.06.2017, dețin acțiuni emise de BERMAS SA, în conturi deschise la participanții la
sistemul Depozitarului Central S.A., vor primi dividendele aferente deținerilor respective, în
contul participanților respectivi, fără prezentarea unor documente suplimentare.
4. Persoanele fizice/juridice nerezidente:
 solicitarile pentru plata dividendelor se fac conform celor precizate la punctele 1-2;



în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 actualizată (și norme metodologice
de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pentru aplicarea acordurilor de
evitare a dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și capital și pentru aplicarea
prevederilor privind regimul fiscal comun pentru actionarii rezidenți ai unor țări
membre ale U.E. sau A.E.L.S., nerezidentul are obligația de a depune/expedia la sediul
societății BERMAS SA din loc. Șcheia, str. Humorului nr. 61, jud. Suceava, certificatul
de rezidență fiscală în original eliberat de către autoritatea competentă din statul său de
rezidență. În cazul în care, acționarul nu prezintă certificatul de rezidență fiscală,
impozitul retinut se va calcula prin aplicarea cotei aplicabilă acționarilor rezidenți.

II. Plata prin numerar începand cu data de 26.06.2017.
Pentru acționarii persoane fizice care nu doresc ca plata dividendelor să se efectueze prin
virament bancar, plata se va efectua în numerar, prin punerea la dispoziție de către BERMAS SA
a sumelor cuvenite, la ghiseele Agentului de Plata – Banca Transilvania din toată țara, prin
intermediul Depozitarul Central SA, începând cu data de 26.06.2017.
Orarul de ridicare a dividendelor se încadrează în orarul de lucru al agențiilor/sucursalelor
Agentului de Plată – Banca Transilvania din toată țara.
Plata dividendelor la ghiseu se face doar către acționarii persoane fizice, astfel :
1. În cazul acționarilor persoane fizice rezidente care se prezintă personal la ghiseu, plata
dividendelor se face în baza actului de identitate având înscris codul numeric personal (C.N.P.).
Dacă actul de identitate nu are înscris CNP–ul, obligatoriu se va prezenta extrasul de cont eliberat
de Depozitarul Central SA avand înscris CNP-ul.
2. În cazul acționarilor persoane fizice nerezidente care se prezintă personal la ghiseu, plata
dividendelor se face în baza pașaportului a cărui serie și număr trebuie să corespundă cu cele din
fisierul transmis de BERMAS SA.
3. În cazul acționarilor persoane fizice având varsta sub 14 ani, plata dividendelor se face
reprezentatului legal, respectiv tutorele/părintele minorului, în baza următoarelor documente:
certificatul de naștere al acționarului care trebuie să aibă înscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificată
pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține), actul juridic ce instituie tutela în cazul
tutorelui care nu este unul dintre părinți + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul
(fotocopia se reține) și actul de identitate al tutorelui/părintelui + 1 fotocopie certificată pentru
conformitate cu originalul (fotocopia se reține).
4. În cazul acționarilor, persoane fizice avand instituită curatela, plata dividendelor se face
prin curatorul respectivei persoane, în baza urmatoarelor documente: actul de identitate al
acționarului care trebuie să aibă înscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu
originalul (fotocopia se reține), actul juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie certificată pentru
conformitate cu originalul (fotocopia se reține) și actul de identitate al curatorului + 1 fotocopie
certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține).
5. În cazul acționarilor, persoane fizice care nu se prezinta personal la ghișeu ci mandatează
în acest sens o altă persoană, plata dividendelor se face împuternicitului respectivei persoane, în
baza urmatoarelor documente: procură specială autentificată la notariat care cuprinde
împuternicirea de ridicare a dividendelor eliberată cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei în care
se efectuează plata, cu excepția cazului în care împuternicirea are un termen de valabilitate mai
mare de 3 ani și este valabilă la data la care se efectuează plata + 1 fotocopie certificata pentru
conformitate cu originalul (fotocopia se reține) și actul de identitate al imputernicitului + 1
fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține).

Documentele prezentate într-o limbă străina vor fi însoțite de traducerea legalizată în
limba romană iar daca sunt emise de o autoritate străina acestea trebuie să fie apostilate sau
supralegalizate, dupa caz.
III. În cazul acționarilor decedați, dividendele urmeaza a se plăti la solicitarea succesorilor
prin virament bancar sau în numerar, numai dupa ce, în prealabil, moștenitorii au solicitat
Depozitarului Central SA și s-a efectuat înregistrarea transferului acțiunilor către succesor/i ca
efect al succesiunii.
IV. Orice modificare a datelor în registrul acționarilor (schimbări de nume, adrese, date
identitate, etc.) se realizeaza numai de către Depozitarul Central SA cu sediul în Bucuresti, Bd.
Carol I nr. 34 - 36, sector 2, Tel: 021/408.58.41 Fax: 021/408.58.14, la solicitarea acționarului sau
a persoanei îndreptățite.
V. În cazul acționarilor la care valoarea netă a dividendului este sub 14 lei, dividendele pot
fi ridicate de la casieria societății, de la sediul social din loc. Șcheia, str. Humorului, nr. 61 județul
Suceava, începând cu data de 26.06.2017.
Facem precizarea că în urma analizării solicitărilor de plata a dividendelor și a
documentației anexate, BERMAS SA și DEPOZITARUL CENTRAL SA București îsi rezervă
dreptul de a solicita documente suplimentare.

Președinte al Consiliului de Administrație,
ec. Anisoi Elena

