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CONVOCATOR 

Consiliul de administraţie al societăţii BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A., o 

societate pe acţiuni constituită şi care funcţionează conform legislaţiei din România, 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 (Societatea),  

Potrivit Deciziei Consiliului de Administraţie al Societăţii din data de 09.09.2015, convoacă 

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor Societăţii („AGEA”) pentru data de 14.10.2015, 

cu începere de la ora 14:00 la sediul social al Societăţii situat în Iaşi, Calea Chişinăului, nr. 

176, județ Iaşi, România. 

La AGEA vor putea participa şi vota doar acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor 

Societăţii la sfârşitul zilei de 5.10.2015 (data de referinţă). 

Ordinea de zi a AGEA  va fi următoarea: 

1. Aprobarea autorizării Consiliului de Administraţie de a răscumpăra un număr de maxim 

2.368.184 acţiuni ale Societăţii, pentru o perioadă maximă de 12 luni de la data publicării 

hotărârii acţionarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Răscumpărarea se va 

efectua la un preţ de 0,6957 lei/actiune. Programul de răscumpărare are drept scop reducerea 

ulterioară a capitalului social. 

2. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Societatii de la 57.124.984 lei la 

49.673.197 lei, prin anularea unui număr de 14.903.574 acţiuni proprii dobândite şi deţinute 

de Societate. După reducere, capitalul social subscris al Societatii va avea valoarea de 

49.673.197 lei, fiind împărţit în 99.346.394 acţiuni, având o valoare nominală de 0,5 

lei/acţiune. Reducerea capitalului social subscris se va realiza în temeiul art. 207 alin. (1) litera 

c) din Legea nr. 31/1990 şi este motivată de optimizarea structurii capitalurilor proprii şi 

asigurarea unui randament superior al capitalurilor proprii. Ca urmare a reducerii capitalului 

social, Articolul 6.2. din Actul Constitutiv al Societăţii se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„6.2 Capitalul social este divizat in 99.346.394 actiuni nominative dematerializate în valoare 

nominala de 0,5 RON fiecare”. 

3. Imputernicirea Consiliului de Administraţie pentru a indeplini toate formalitatile necesare 

pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, incluzand dar fara a se limita la indeplinirea 

formalitatilor de publicitate si inregistrare a hotararilor la Registrul Comertului si la orice alte 

autoritati competente. Consiliul de Administraţie poate delega oricare dintre atributiile sale 

conferite prin hotararile AGEA. 

4. Stabilirea datei de 29.10.2015 (sau 17.11.2015 în cazul în care AGEA s-a desfasurat la a 

doua convocare), ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se 

răsfrâng efectele AGEA, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de 
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capital, precum şi aprobarea datei de 28.10.2015 (sau 16.11.2015 în cazul în care AGEA s-a 

desfasurat la a doua convocare) ca dată “ex date” conform art. 2 litera f din Regulamentul 

ASF nr. 6/2009 cu completările şi modificările ulterioare. 

Precizări privind AGEA : 

Proiectul de hotărâre va fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul social al Societăţii şi publicat 

pe pagina web a Societăţii la adresa www.ceramica-iasi.ro începând cu data de 11.09.2015. 

Acţionarii Societăţii vor putea participa la AGEA fie personal, fie prin reprezentant (inclusiv 

prin reprezentare legală) sau pot exercita dreptul prin corespondenţă. Calitatea de 

reprezentant legal al acţionarilor persoane juridice se dovedeşte potrivit prevederilor 

Regulamentului 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul 

adunărilor generale ale societăţilor emis de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, cu 

completările şi completările ulterioare ("Regulamentul 6/2009"). Votul prin reprezentare se 

poate realiza doar în baza unor formulare de procură specială puse la dispoziţia acţionarilor 

de către Societate la sediul Societăţii şi pe pagina de internet a acesteia (www.ceramica-

iasi.ro) începând cu data de 11.09.2015. 

Un formular al procurii speciale, completat şi semnat în mod corespunzător, se va depune în 

original la sediul Societăţii cu cel puţin 48 ore înainte de AGEA, sub sancţiunea pierderii 

dreptului de vot în AGEA . Procurile sau documentele care atestă calitatea de reprezentanţi 

legali vor fi reţinute de Societate şi se va face menţiune despre aceasta în procesul-verbal al 

AGEA . 

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte 

de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă pus la dispoziţie începând cu 

data de 11.09.2015 pe pagina web a societăţii la adresa www.ceramica-iasi.ro. 

Formularele de vot prin corespondenţă vor trebui să parvină în original, prin poştă sau prin 

servicii de curierat, la secretariatul Societăţii, cu cel puţin 48 de ore înainte de AGEA. 

Reprezentarea acţionarilor în AGEA  se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, în 

baza unei împuterniciri speciale sau generale. 

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură 

adunare generală şi conţine instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului emitent. În 

această situaţie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile. 

Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, 

permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor 

generale ale acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi identificate în împuternicire, inclusiv 

în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată de către 

acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea 
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pieţei de capital, sau unui avocat. 

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de 

adunarea generală sau în termenul prevăzut de actul constitutiv al societăţii, în copie, 

cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului.  

Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor pe baza unei împuternicir i 

generale de către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese ce poate 

apărea în special în unul dintre următoarele cazuri: 

a)este un acţionar majoritar al societăţii, sau o altă entitate, controlată de respectivul acţionar; 

b)este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societăţii, 

al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. a); 

c)este un angajat sau un auditor al societăţii ori al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi 

controlate, conform celor prevăzute la lit. a); 

d)este soţul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice 

prevăzute la lit. a) - c). 

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condiţiile în care persoana 

împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin 

intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau 

dintre angajaţii săi. 

Procurile speciale sau formularele de vot prin corespondenţă vor fi însoţite de o copie a actului 

de identitate a acţionarului persoană fizică, sau, pentru persoanele juridice, de o copie a 

actului de identitate a reprezentantului legal. Documentele care atestă calitatea de 

reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o 

traducere în limba română sau în limba engleză realizată de un traducător autorizat. Procurile 

acordate instituţiilor de credit custode vor avea ataşate documentele şi vor urma procedura 

descrise în Regulamentul 6/2009. Societatea acceptă notificarea desemnării reprezentanţilor 

prin mijloace electronice prin email la actionariat@brikston.ro. În acest caz procura va avea 

ataşată semnătură electronică extinsă. 

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi 

a AGEA, cu minim 5 zile înainte de desfăşurarea AGEA. Acţionarii reprezentând împreună cel 

puţin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce în scris puncte pe ordinea de zi a 

adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect 

de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum şi de a prezenta în scris 

proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a adunării generale în 15 zile de 

la publicarea convocatorului, caz in care ordinea de zi completata va fi publicata la data de 

01.10.2015. Daca este cazul, la aceeasi data, Formularele de procuri speciale si cele de vot 

prin corespondenta modificate corespunzator vor fi republicate pe pagina web a Societăţii la 
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adresa www.ceramica-iasi.ro. 

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor legale și statutare de cvorum în data de 14.10.2015, 

următoarea Adunare Generală Extraordinară este convocată pentru data de 02.11.2015, cu 

menţinerea ordinii de zi, a orei şi locului de desfăşurare. 
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PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 
 


