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RAPORT CURENT 

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de  

instrumente financiare și operațiuni de piaţă și Regulamentului  

ASF nr. 5/2018 
 

Data raportului:  19 martie 2020 

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:  Bursa de Valori 

Bucureşti 
 

CĂTRE:   -  Bursa de Valori București 

- Autoritatea de Supraveghere Financiara 

 

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT 

 

1. Votul prin corespondență pentru Adunările Generale ale Acționarilor BERMAS 

SA (extraordinară și ordinară) convocate pentru data de 9/10  aprilie 2020 ca 

alternativă de participare la aceste adunări generale în contextul COVID-19 

Pentru data de 9 aprilie 2020 ora 11
00

 a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară 

a Acționarilor Societății BERMAS SA la sediul societății din Șcheia, str. Humorului, nr. 61, 

județul Suceava și în continuare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în aceeași zi, același 

loc la ora 12
00

 pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor SC BERMAS SA la 

sfârșitul zilei de 27 martie 2020, considerată dată de referință pentru ambele adunări. 

Având în vedere evoluția epidemiei COVID-19, măsurile sanitare și recomandările de 

evitare a deplasării impuse de autorități, dar și importanța rezoluțiilor societare de adoptat în 

ședințele AGEA și AGOA, societatea a implementat o serie de măsuri specifice pentru protecția 

participanților la cele două adunări generale, precum: dezinfectarea sălii de ședință, declararea 

stării de sănătate de către cei prezenți anterior intrării în sala de ședință și protecția personalului 

BERMAS SA, implicat în desfășurarea adunărilor generale convocate. 

Pentru evitarea contactului direct, a deplasării și a aglomerării, societatea reamintește că 

acționarii înregistrați la data de 27 martie 2020 în Registrul Acționarilor eliberat de către 

Depozitarul Central SA București, considerată dată de referință pentru ambele adunări au 

posibilitatea să voteze prin corespondență anterior adunărilor generale ale acționarilor prin 

utilizarea Buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziția acționarilor de către societate 

pe site-ul acesteia www.bermas.ro secțiunea Financiar =>AGA=>2020. 

Buletinele de vot prin corespondență vor fi semnate și ștampilate după caz, de acționari 

sau reprezentanții legali ai acestora și transmise împreună cu documentele însoțitoare pentru a fi 

înregistrate până la data de 6 aprilie 2020 ora 12
00

 astfel: 

 Prin orice formă de curierat sau prin poștă; 

 Prin email la adresa office@bermas.ro cu semnătură electronică extinsă. 

SC  “BERMAS” SA  Suceava 
      Str. Humorului nr. 61 Şcheia 

       Cod de înregistrare fiscală: RO  723636 

       Telefon: 0230/526543;  526544 

        Fax: 0230/526542;   526543 
        E-mail: bermasv@yahoo.com; office@bermas.ro 

 

http://www.bermas.ro/
mailto:office@bermas.ro
mailto:bermasv@yahoo.com
mailto:office@bermas.ro
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Documentele care însoțesc obligatoriu formularul Buletin de vot prin corespondență sunt 

următoarele: 

a). În cazul acționarilor persoane fizice: - copie act de identitate care să permită 

identificarea acestora în Registrul Acționarilor Societății la data de referință eliberat de 

Depozitarul Central SA; 

b). În cazul acționarilor persoane juridice: - certificat constatator în original sau copie 

conformă cu originalul eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document  în 

original sau copie conformă cu originalul, emis de o autoritate competentă din statul în 

care acționarul este înmatriculat legal cu o vechime de cel mult 3 luni anterior datei de 6 

martie 2020, care să permită identificarea acestora în Registrul Acționarilor Societății la 

data de referință eliberat de Depozitarul Central SA și copia actului de identitate al 

reprezentantului (persoanei împuternicite expres). 

Buletinele de vot prin corespondență împreună cu documentele însoțitoare se expediază în 

plicuri separate pentru cele 2 adunări generele (AGEA și AGOA) având înscrisă mențiunea ”vot 

deschis”. 

În  cazul depunerii acestora prin email, acționarul va transmite două mail-uri distincte 

menționând corespunzător caracterul deschis al votului. 

2. Impactul epidemiei COVID-19 asupra activității societății 

SC BERMAS SA are ca obiect principal de activitate producerea și comercializarea berii 

a malțului și a subproduselor rezultate din procesul de fabricație al acestora, ponderea în venituri 

și în totalul cifrei de afaceri fiind: bere 99%; subproduse 1%. 

Din noul set al măsurilor luate de autorități pentru prevenirea răspândirii noului 

coronavirus adoptate prin ordonanță militară, face parte și suspendarea activităților de servire și 

consum al alimentelor și băuturilor alcoolice și nealcoolice  în restaurante, hoteluri, cafenele și 

alte locuri publice în spații interioare și exterioare. 

Măsura a intrat în vigoare începând cu data de 18 martie 2020, deocamdată pe timp 

nelimitat. 

Ținând seama de faptul că ponderea vânzărilor de bere la KEG (draft) pentru consumul la 

halbă deține circa 20% din totalul cifrei de afaceri la care se adaugă circa 10% din vânzările de 

bere la sticlă care se realizează în sistemul ho-re-ca, criza generată de coronavirus va afecta 

negativ rezultatele societății în anul 2020. 

Totodată lichiditatea societății ar putea fi afectată și de o serie de evenimente și factori de 

incertitudine care se prefigurează cum ar fi: restricționarea transporturilor de marfă în sistem 

distribuție pe aria de desfacere a produsului bere, societatea având încheiate contracte în acest 

sens cu mari distribuitori din rețelele comerciale; intrarea în incapacitate de plată a unor clienți ai 

societății, încetinirea ritmului de valorificare a stocurilor de materii prime prin nerealizarea 

programului de producție, activitatea societății având un caracter ciclic sezonier în sensul că se 

aprovizionează integral cu materii prime (oarze, hamei) din recolta curentă a fiecărui an pentru 

asigurarea producției de bere pentru anul următor, stocuri finanțate parțial din credite pe termen 

scurt; creșterea imprevizibilă a cursului de schimb al monedei EURO în raport cu moneda 

națională; o povară financiară uriașă cu salariile și celelalte drepturi ale angajaților în perioada 

următoare nejustificată din punct de vedere al productivității muncii, scăderea puterii de 

cumpărare a populației și reorientarea structurală a consumului având în vedere situația 

excepțională creată de epidemia de COVID-19. 

Având în vedere situația prezentată în mod generic, la acest moment societatea nu poate 

realiza o evaluare proprie concretă cu privire la efectele pe care COVID-19 le poate avea asupra 

activității ce o va desfășura în cursul anului 2020, ci se preocupă permanent pentru limitarea 

pierderilor prin măsuri de reducere a cheltuielilor adiacente acolo unde este posibil. 

Funcție de evoluția epidemiei și măsurile ce vor fi luate în continuare de autorități 

societatea își va actualiza periodic bugetul de venituri și cheltuieli; va proceda la evaluări a 

activității proprii și va prezenta informări pentru acționari / investitori  prin rapoarte curente. 

 

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL 

SC „BERMAS” SA SUCEAVA 

ec. Anisoi Elena 


