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Către,
Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT
conform prevederilor art. 224 din Legea nr. 297/2004 privind
piaţa de capital
Data raportului: 01 noiembrie 2016
Denumirea societăţii emitente: SC „BERMAS” SA
Sediul social: Şcheia, str. Humorului nr. 61, judeţul Suceava
Numărul de telefon/fax: 0230526545; 0230526542
Codul de înregistrare fiscală: RO 723636
Numărul de înregistrare în Registrul Comerţului: J33/37/1991
Capital social subscris şi vărsat: 15.087.134,30 RON
Numărul total de acţiuni : 21.553.049 din care cu drept de vot : 21.553.049
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise:
Bucureşti

Bursa de Valori

Eveniment important de raportat:
IMPEDIMENTE PRIVIND APLICAREA VOTULUI CUMULATIV
SC BERMAS SA informează acționarii că până la data de 31 octombrie 2016, au fost
depuse candidaturi la propunerea acționarului semnificativ SC VIVAT-CONSTRUCT SRL în
număr de 3 (trei) respectiv 3 dosare complete în conformitate cu prevederile Raportului Curent
publicat în 14 octombrie 2016, candidații propuși fiind: CORNEANU COSTEL, POHOAȚĂ
ANDREI și NEGREA MIHAI.
Unul dintre candidați și anume NEGREA MIHAI și-a retras dosarul de candidat în data de
25.10.2016.
Totodată în conformitate cu prevederile art. 124, alin. (3) din Regulamentul CNVM nr.
1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare (forma consolidată) au fost înscriși de
drept pe lista candidaților pentru alegerea în noul Consiliul de Administrație format din cel puțin
5 membrii, administratorii în funcție până la data AGOA din 25/28 noiembrie 2016 respectiv:
ANISOI ELENA, DRĂGAN SABIN-ADRIAN și VESCAN MARIA AURORA.
Candidații în funcție DRĂGAN SABIN-ADRIAN și VESCAN MARIA AURORA au
transmis în scris notificarea privind opțiunea de a nu-și valorifica dreptul de a candida pentru
alegerea în noul Consiliu de Administrație din cel puțin 5 (cinci) membrii în cadrul ședinței
AGOA convocată pentru data de 25/28 noiembrie 2016.
Ca urmare lista finală a candidaților pentru Consiliul de Administrație cuprinde un număr
de 3 candidați respectiv: ANISOI ELENA, CORNEANU COSTEL și POHOAȚĂ ANDREI.
În consecință, anunțăm acționarii că nu sunt îndeplinite dispozițiile alin. (4) al art. 124 din
Regulamentul CNVM nr. 1/2006 respectiv că nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru alegerea
unui nou Consiliu de Admiinistrație format din cel puțin cinci membrii prin metoda votului
cumulativ conform ordinii de zi a Convocatorului AGOA din 25/28 noiembrie 2016.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL
SC „BERMAS” SA SUCEAVA
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