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COMUNICAT 
 
 

Până la data prezentului comunicat Casa de Bucovina – Club de Munte SA a distribuit peste 
85% din suma datorată acționarilor ca dividende conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor 
din data de 30 aprilie 2014. Societatea continuă distribuirea sumelor cuvenite ca divindede (0,008 
lei/acțiune) acționarilor înregistrați în registrul întocmit de către Depozitarul Central pentru data de 
16.05.2014. Acționarii îndreaptățiți care nu și-au primit înca dividendele cuvenite, pot opta pentru 
una din următoarele metode pentru a intra în posesia sumelor ce li se cuvin: 
I. Distribuirea dividendelor in numerar prin caseria de la sediul societăţii din Gura-Humorului, 
Piata Republicii nr.18, jud.Suceava. Plata prin casieria societăţii se va face numai pentru acţionarii 
persoane fizice rezidente şi numai în baza unei solicitări scrise înregistrate/transmise prin 
poştă/curier la sediul societăţii, însotite de copia unui act de identitate valabil, in care trebuie sa fie 
înscris lizibil codul numeric personal. 
Platile se vor efectua conform programării, numai pentru acţionarii care se prezinta personal, cu 
documentul de identitate in original. 
II. Distribuirea dividendelor prin virament intr-un cont bancar - pentru toti actionarii persoane 
fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente, cu detineri mai mari de 10.000 de actiuni, care 
transmit prin e-mail la adresa actionari@bestwesternbucovina.ro, prin poştă sau prin curier solicitari 
scrise însoţite de documentele specificate în procedurile ce pot fi consultate pe site-ul societății la 
adresa 
http://bestwesternbucovina.ro/lib/ui/gfx/ro/Informatii%20pentru%20actionari/Proceduri%20pentru%20distribuirea%20dividendelor/proceduri%20plata%20dividente.pdf 
 

III. Prin intermediul retelei de unitati a BCR  
Distribuirea dividendelor prin intermediul retelei de unitati a BCR se face din data de 01 august 
2014, numai pentru acţionarii SC Casa de Bucovina Club de Munte SA cu rezidenta in România. 
Acţionarii trebuie să se prezinte personal la una din unităţile teritoriale ale BCR având asupra lor un 
document de identitate în original. Ghişeele băncii vor fi deschise de luni până vineri între orele 900 
şi 1700 
 
Informații detaliate pot fi obținute prin consultarea procedurilor pentru distribuirea dividendelor ce 
pot fi vizualizate pe site-ul societății la adresa: 
http://bestwesternbucovina.ro/lib/ui/gfx/ro/Informatii%20pentru%20actionari/Proceduri%20pentru%20distribuirea%20dividendelor/proceduri%20plata%20dividente.pdf 
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