
 
 
 

 

– 

– 

ANUNŢ 

Consiliul de administraţie al BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A., având sediul 

social în Iaşi, Calea Chişinăului, nr. 176, jud. Iaşi, România, înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerţului Iaşi sub numărul de înregistrare J22/533/1991, având cod unic de înregistrare (CUI) 

1989343, în conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor 

din data de 26.07.2016 („Hotărârea”), anunţă că a luat act de rezultatul centralizării datelor 

referitor la majorarea valorii nominale a acţiunilor, a dispus înregistrarea efectelor implementării 

Hotărârii în registrul acţionarilor BRIKSTON şi plata Valorii Compensării stabilită conform 

Hotărârii, în conturile indicate de acţionari, sau, după caz, într-un cont aflat la dispoziţia 

acţionarilor deschis la Banca Transilvania. Plăţile vor fi efectuate începand cu data de 07 

noiembrie 2016. 

Beneficiarii sumelor se vor prezenta la orice agenţie din România aparţinând de Banca 

Transilvania pentru a solicita sumele cuvenite. 

1. Actionarii persoane fizice rezidente vor prezenta: 

 act de identitate in original, valabil, cu poza,  care sa aiba inscris CNP (codul numeric 

personal): buletin de identitate/carte de identitate sau pasaport in original; 

 daca beneficiarul sumelor imputerniceste o alta persoana sa ridice sumele, aceasta va 

prezenta: 

o procura speciala in original pentru ridicarea sumelor (incheiata prin notariat, 

copia se retine la Banca); 

o actul de identitate al imputernicitului, care are inscris CNP, in original (copia se 

retine la Banca); 

 

2. Actionarii persoane fizice nerezidente vor prezenta: 

 actul de identitate al actionarului in original; 

 imputernicire speciala in forma autentica, purtand apostila, dupa caz, in original si cu 

prezentarea actului de identitate in original; 
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3. Pentru actionarii persoane fizice decedate se va prezenta: 

 certificat de mostenitor in care sa fie precizat in mod expres numele decedatului, CNP-

ul decedatului, suma ce trebuie ridicata si ce reprezinta aceasta, precum si numele, 

prenumele si CNP-ul mostenitorilor;In cazul mai multor mostenitori, este necesara 

prezenta la banca in momentul ridicarii a tuturor mostenitorilor sau procura autentica 

pentru o alta persoana in cazul in care unul sau mai multi mostenitori nu se pot prezenta 

la banca in acel moment. 

 act de identitate in original al mostenitorilor sau al imputernicitului (o copie se retine la 

banca) 

 

4. Pentru actionarii persoane juridice rezidente se va prezenta: 

 

 copie legalizata a certificatul de inregistrare a actionarului (in original); 

 certificat constatator al actionarului care atesta reprezentantii legali ai acestuia (nu mai 

vechi de 30 de zile); 

 actul de identitate in original al reprezentantului legal al actionarului  

 imputernicire speciala in forma autentica in original si actul de identitate in original al 

imputernicitului  

 

4. Pentru persoane juridice nerezidente se va prezenta: 

 certificat emis de catre un registru/o autoritate/ institutie publica din statul de origine al 

actionarului care atesta reprezentantii legali ai acestuia (nu mai vechi de 30 de zile); 

 copie a actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului; 

 certificat de rezidenta fiscala emis de autoritatea fiscala din statul de rezidenta fiscala 

a actionarului; 

 In cazul in care oricare dintre documentele care trebuie depuse este intocmit intr-o 

limba straina, se va depune si traducerea legalizata in limba romana, in original, a 

acestui document. 

 

 


