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Bursa de Valori

În data de 26 aprilie 2012 începând cu ora 800 a avut loc ADUNAREA GENERALĂ
ORDINARĂ A ACŢIONARILOR SC „BERMAS” SA şi în continuare ADUNAREA
GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR.
La ambele adunări generale ale acţionarilor au fost prezenţi şi reprezentaţi legal acţionari
deţinători a 13.622.561 acţiuni reprezentând 63,21% din capitalul social cu drept de vot.
I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR a adoptat
Hotărârea nr. 1/ 2012 (prima convocare) cu următorul conţinut:

1. a) - Aprobă raportul Anual al Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul
financiar al anului 2011;
b) – Aprobă Raportul de Audit întocmit de auditorul financiar SC „CODEXPERT
OFFICE” SRL Suceava pentru exerciţiul financiar al anului 2011;
c) – Aprobă Bilanţul Contabil; Contul de Profit şi Pierdere şi celelalte situaţii
financiare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar al anului 2011, astfel:
Bilanţul Contabil
 Activele totale ale SC „BERMAS” SA Suceava la 31 decembrie 2011 sunt în sumă
de 29.320.729 lei din care:
 Active imobilizate = 16.036.533 lei;
 Stocuri
= 11.655.151 lei;
 Alte active circulante= 1.628.657 lei;
 Cheltuieli în avans =
388 lei.
 Pasivele totale ale SC „BERMAS” SA la data de 31 decembrie 2011 sunt în sumă de
29.320.729 lei din care:
 Capitaluri proprii = 23.061.192 lei;
 Datorii totale
= 6.259.537 lei;
Contul de Profit şi Pierdere

Cifra de afaceri netă = 23.098.100 lei;

Venituri totale
= 26.931.613 lei;

Cheltuieli totale
= 24.676.470 lei;

Profit brut
= 2.255.143 lei;

Profit net
= 1.915.904 lei.

2. Aprobă repartizare a profitului net aferent exerciţiului financiar al anului 2011 în
sumă totală de 1.915.904 lei după cum urmează:
 Dividende = 1.293.183 lei;
 Rezerve legale = 112.757 lei;
 Alte rezerve = 509.964 lei.
Dividendul brut ce va fi distribuit pentru o acţiune este de 0,060 lei. Distribuirea se va
face începând cu data de 01 iunie 2012 înlăuntrul unui termen de 6 luni de la data şedinţei
AGOA.
3. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al
anului 2011.
4. Aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli stabilit în baza programului de activitate
pentru anul 2012, care prevede:
 Cifra de afaceri netă = 25.452.535 lei;
 Venituri totale
= 29.264.803 lei;
 Cheltuieli totale
= 27.278.401 lei;
 Profit brut
= 1.986.402 lei;
 Profit net
= 1.668.578 lei.
5. Alege prin vot secret auditorul financiar SC „CODEXPERT OFFICE” SRL
Suceava cu un număr de 13.622.561 voturi şi stabileste durata contractului de audit financiar
de 4 (patru) ani respectiv 27 aprilie 2012 – 27 aprilie 2016.
6. a) - Aprobă remuneraţia cuvenită membrilor Consiliului de Administraţie în sumă
de 2000 lei brut lunar pentru fiecare administrator.
b) - Împuterniceşte Consiliului de Administraţie prin Preşedinte în calitate de
mandatar să stabilească renumeraţiile acordate directorilor executivi precum şi onorariul
auditorului financiar.
7. Aprobă data de înregistrare 15 mai 2012 pentru identificarea acţionarilor asupra
cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărârii a AGOA.
8. Aprobă mandatarea doamnei Ţebrean Iridenta, director economic al societăţii să
efectueze toate demersurile necesare pentru îndeplinirea condiţiilor de formă şi publicitate
prevăzute de legea pentru înregistrarea hotărârilor acestei AGOA.
II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR a adoptat
Hotărârea nr. 1/ 2012 (prima convocare) cu următorul conţinut:

1. Aproba programul de investiţii pentru perioada 2012 – 2014 în valoare totală de
1.272.800 EURO.
2. a) – Aprobă un plafon pentru creditele pe termen mediu în sumă de 800.000 EURO în
vederea completării surselor de finanţare a obiectivelor de investiţii ce vor fi realizate în perioada
2012 – 2014;
b) – Aprobă gajarea şi ipotecarea unor bunuri mobile din patrimoniu în favoarea
băncilor care vor acorda creditele pentru investiţii.
3. a) Aprobă plafoanele la creditele pe termen scurt pentru finanţarea parţială a
activităţii de producţie, în limita valorii totale de 6.000.000 lei pentru anul 2012 -2013.
b) Aproba gajarea 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).
4. Aprobă răscumpărarea de către societate a propriilor acţiuni, în conformitate cu
prevederile legale aplicabile în următoarele condiţii: maxim 1.725.000 acţiuni (8% din totalul
acţiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 0,7 lei / acţiune la un preţ minim
egal cu preţul de piaţă de la BVB din momentul efectuării achiziţiei şi un preţ maxim de 1,5 lei
pentru o acţiune pentru o perioadă de maxim 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în

Monitorul Oficial al României partea a IV-a în vederea implementătrii unui program de fidelizare
a salariaţilor pe o perioadă de cel puţin 3 ani, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de
Administraţie pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.
5. Aprobă actele 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.
6. Aprobă data de înregistrare de 15 mai 2012 pentru identificarea acţionarilor asupra
cărora se răsfrâng efectele prezentei AGEA.
7. Aprobă mandatarea doamnei Ţebrean Iridenta, director economic al societăţii să
efectueze toate demersurile legale şi să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea
hotărârilor adoptate în prezenta AGEA..

Preşedinte al AGA,
ec. Anisoi Elena

