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CONVOCATOR 

Consiliul de administraţie al 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 16.06.2016, convoacă 

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor Societăţii („AGEA”) pentru data de 26.07.2016, 

cu începere de la ora 10:00 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 27.06.2016 (“data de referinţă”). 

Ordinea de zi a AGEA  va fi următoarea: 
1. Aprobarea majorarii valorii nominale a acţiunilor societăţii de la valoarea nominala curenta 

de 0,5 lei pentru fiecare actiune la valoarea nominala de 1.100 lei pentru fiecare actiune. 

1.1. Condiţia pentru aplicarea punctului 1 este ca valoarea capitalului social al Societăţii să 

rămână neschimbată dupa implementarea hotararii de majorare a valorii nominale de la 0,5 lei 

pentru fiecare actiune la 1.100 lei pentru fiecare actiune. Astfel, dupa majorarea valorii 

nominale, Societatea va avea un capital social de 41.250.000,00 lei impartit in 37.500 de 

actiuni nominative, cu o valoare nominala de 1.100 lei fiecare, integral subscrise si platite de 

actionari. 

1.2. In cazul in care anterior majorarii valorii nominale un actionar detine un numar de actiuni 

care nu este multiplu de 2.200 (numarul actiunilor detinute anterior majorarii valorii nominale 

fiind denumit in cele ce urmeaza "Actiuni Neconsolidate") si implicit actionarul in cauza ar 

detine ulterior majorarii valorii nominale un numar de actiuni care nu este numar natural 

(numarul natural de actiuni detinute ulterior majorarii valorii nominale fiind denumit in cele ce 

urmeaza "Actiuni Consolidate", iar eventuala fractiune de Actiune Consolidata rezultata din 

calcul fiind denumita in cele ce urmeaza "Fractiunea de Actiune Consolidata"), actionarul in 

cauza are dreptul sa faca uz de una dintre urmatoarele doua alternative: 

a. sa fie compensat de Societate cu o suma de bani bruta pentru Fractiunea de Actiune 

Consolidata ("Compensare pentru Rotunjire in Minus"), urmand ca, in acest caz, numarul de 

Actiuni Consolidate care va fi efectiv alocat actionarului dupa punerea in executare a hotararii 

sa fie egal cu numarul de Actiuni Consolidate rezultat din calcul rotunjit in minus pana la 

numarul natural imediat anterior, sau 

b. sa contribuie cu numerar, prin transferul unei sume de bani catre Societate ("Contributie 

pentru Rotunjire in Plus"), pentru diferenta dintre o Actiune Consolidata si Fractiunea de 
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Actiune Consolidata, urmand ca, in acest caz, numarul de Actiuni Consolidate care va fi 

efectiv alocat actionarului dupa punerea in executare a hotararii sa fie egal cu numarul de 

Actiuni Consolidate rezultat din calcul rotunjit in plus pana la numarul natural imediat urmator. 

1.3. Actionarii care nu vor opta in mod expres pentru una dintre alternativele mentionate la 

pct. 1.2 de mai sus, in termenul si in conditiile aprobate in cadrul AGEA, se considera ca au 

optat in mod automat pentru alternativa de la pct. 1.2 lit. a, urmand ca tacerea acestora sa fie 

considerata ca aprobare tacita a alternativei de a fi Compensati pentru Rotunjire in Minus. 

1.4. Valoarea Compensarii pentru Rotunjire in Minus, respectiv Valoarea Contributiei pentru 

Rotunjire in Plus se determina prin raportare la o valoare de 0,6957 lei pentru o Actiune 

Neconsolidata, valoare egala cu pretul oferit si platit de Societate pentru fiecare din cele 

aprox. 32 milioane de actiuni rascumparate in ultimele 12 luni („Preţul de răscumpărare”). 

1.5. Valoarea Compensarii pentru Rotunjire in Minus cuvenita unui actionar care opteaza 

pentru alternativa de la 1.2 lit. a de mai sus se determina dupa cum urmeaza: 

Valoarea Compensarii = F*P*2.200 

1.6.Valoarea Contributiei pentru Rotunjire in Plus datorata de un actionar care opteaza pentru 

alternativa de la 1.2 lit. b de mai sus se determina dupa cum urmeaza: 

Valoarea Contributiei = (1-F) *P*2.200 

Pentru ambele formule de mai sus: (i) F = Fractiunea de Actiune Consolidata exprimata cu 8 

(opt) zecimale si (ii) P = Preţul de răscumpărare 

1.7. Fractiunile de Actiuni Consolidate pentru care Societatea plateste Compensare pentru 

Rotunjire in Minus vor fi insumate matematic in cadrul procedurii de implementare a hotararii 

de majorare a valorii nominale a actiunilor, urmand ca aceste Fractiuni de Actiuni Consolidate, 

impreuna cu actiunile proprii detinute de Societate, sa fie utilizate pentru rotunjirea in plus a 

numarului de Actiuni Consolidate in cazul actionarilor care opteaza pentru alternativa de la 1.2 

lit. b de mai sus, iar in ipoteza in care, urmare a acestui mecanism de regularizare, va ramane 

un numar natural de Actiuni Consolidate, acestea vor deveni actiuni proprii detinute de 

Societate. 

1.8. Aprobarea dobandirii de actiuni proprii (respectiv Actiuni Consolidate) de catre Societate 

ca efect secundar al mecanismului de implementare a hotararii de majorare a valorii nominale 

astfel cum este prezentat la pct. 1.1.-1.6. de mai sus. Prin urmare, numarul maxim de actiuni 

proprii care ar putea fi dobandit de Societate este de 2,13% din capitalul social, 

contravaloarea platita de Societate pentru fiecare Actiune Consolidata prin mecanismul de 

Compensare pentru Rotunjire in Minus va fi egal cu produsul dintre Fractiunea de Actiune 

Consolidata, Preţul de răscumpărare si 2.200, iar perioada de dobandire nu va depasi 18 luni 

de la data AGEA. 
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1.9. Aprobarea procedurii de implementare a hotararii privind majorarea valorii nominale a 

actiunilor fara modificarea capitalului social (care va include, printre altele, modalitatea de 

plata a Compensarii pentru Rotunjirea in Minus, respectiv a Contributiei pentru Rotunjirea in 

Plus, modalitati de disponibilizare a informatiilor si de comunicare in cadrul procedurii) in 

forma prevazuta in Anexa 1 la prezentul Convocator. 

1.10. Sub conditia ca prin punerea in aplicare a hotararii privind majorarea valorii nominale a 

actiunilor sa nu se modifice capitalul social al Societăţii, aprobarea modificarii art. 6.2. din 

Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut: 

“6.2 Capitalul social este divizat in 37.500 actiuni nominative dematerializate în 

valoare nominala de 1.100 RON fiecare, subscrise de actionari astfel cum este 

prevazut in Anexa 1 la prezentul Act Constitutiv.” 

Consiliul de Administraţie este imputernicit sa constate rezultatele punerii in executare a 

hotararii de majorare a valorii nominale si implicit sa determine structura actionariatului 

Societăţii, urmand ca, in masura in care conditia mentionata anterior este indeplinita, Consiliul 

de Administraţie sa intreprinda demersurile pentru inregistrarea la Registrul Comertului a 

mentiunii privind modificarea art. 6.2 din Actul Constitutiv. 

1.11. Mandatarea Consiliului de Administraţie pentru a duce la indeplinire hotararea de 

majorare a valorii nominale in conditiile mentionate la pct. 1.1.-1.10 de mai sus, precum si cu 

respectarea procedurii de implementare care va fi aprobata in cadrul AGEA. In cazul in care in 

cadrul implementarii hotararii, Consiliul de Administraţie constata ca, raportat la optiunile 

actionarilor exercitate in conditiile pct. 1.2. de mai sus, ar rezulta o modificare a capitalului 

social, Consiliul de Administraţie va convoca o noua adunare generala extraordinara a 

actionarilor care va decide fie continuarea implementarii hotararii privind majorarea valorii 

nominale a actiunii, fie revocarea hotararii privind majorarea valorii nominale a actiunilor, in 

acest din urma caz toti actionarii urmand sa fie pusi in situatia anterioara adoptarii hotararii 

privind majorarea valorii nominale a actiunilor. 

1.12. Drepturile si obligatiile conferite, respectiv generate de hotararea privind majorarea 

valorii nominale a actiunilor apartin persoanelor inregistrate ca actionar la data de referinta in 

registrul actionarilor Societăţii. In cazul in care o persoana care este inregistrata in registrul 

actionarilor Societăţii ca actionar la data de referinta transfera prin orice act (inclusiv, dar fara 

a se limita la vanzare, donatie, succesiune), integral sau partial Actiunile Neconsolidate 

detinute, dobanditorul acestora este tinut la randul sau de drepturile si obligatiile conferite, 

respectiv generate de hotararea privind majorarea valorii nominale a actiunilor emise de 

Societate. 

2. 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 
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conferite prin hotararile AGEA. 

3. Aprobarea autorizării Consiliului de Administraţie de a răscumpăra acţiuni ale Societăţii, în 

limita de 2,13% din valoarea capitalului social subscris, 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 care va fi egal cu Preţul de răscumpărare arătat la 

punctul 1.4 de mai sus. Programul de răscumpărare are drept scop reducerea ulterioară a 

capitalului social. 

Precizări privind AGEA : 

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la AGEA  este permis prin simpla probă a 

identităţii acestora făcută (i) în cazul persoanelor fizice cu documentul de identitate, iar (ii) în 

cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice.  

Calitatea de reprezentant legal va fi probată prin prezentarea, în original, a unui certificat 

constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului (sau un document echivalent în cazul 

persoanelor juridice străine) emis cu nu mai mult de 7 (șapte) zile în cazul persoanelor juridice 

române, respectiv nu mai mult de 30 (treizeci) de zile în cazul persoanelor juridice străine 

anterior datei primei întruniri a AGEA. 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. 

Acţionarii Societăţii vor putea participa la AGEA prin reprezentant, în baza unei procuri 

speciale acordată pentru AGEA  din data de 26/27.07.2016 , depusă sau transmisă în original 

la sediul Societăţii astfel încât procura speciala să fie recepționată de Societate până la data 

de 22.07.2016 ora 10:00.  

Procura specială poate fi acordată oricărei persoane, cu excepţia administratorilor, directorilor 

sau funcţionarilor Societăţii, pentru reprezentare în AGEA din data de 26/27.07.2016 şi trebuie 

să conţină instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului emitent. Împuternicitul nu poate 

fi substituit de o altă persoană. 

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. 
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Procurile speciale 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 şi de documentele care atestă calitatea de reprezentant legal enumerate mai sus. 

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor legale și statutare pentru întrunirea AGEA în data de 

26.07.2016, AGEA este convocată pentru data de 27.07.2016, la ora 10:00, la sediul social al 

Societăţii situat în Iaşi, Calea Chişinăului, nr. 176, județ Iaşi, România, cu aceeaşi ordine de 

zi. 

Convocarea AGEA, precum şi documentele aferente se publică şi pe pagina de internet a 

Societății. 

Fiecare acţionar poate adresa Consiliului de Administraţie al Societății poate pune întrebări în 

scris referitoare la activitatea Societăţii, înaintea datei de desfăşurare a AGEA , urmând a i se 

răspunde în cadrul AGEA . 

 

Preşedinte al Consil iului de administrație,  

Didem Anil 

 

 

 

Anexa 1 la Convocator 

PROCEDURA 

privind mecanismul de Contributie pentru Rotunjire in Plus, respectiv de Compensare pentru 

Rotunjire in Minus aferent consolidarii valorii nominale a actiunilor emise de BRIKSTON 

CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. („BRIKSTON”) 

Prezenta procedura ("Procedura") stabileste mecanismul de aplicare a hotararii adunarii 

generale extraordinare a actionarilor BRIKSTON din data de 26/27.07.2016 privind 
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consolidarea valorii nominale a actiunilor emise de BRIKSTON de la valoarea nominala de 0,5 

lei pentru fiecare actiune la valoarea nominala de 1.100 lei pentru fiecare actiune. 

1. Definitii si interpretare 

1.1 In cuprinsul prezentei Proceduri, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarele 

intelesuri: 

Actiuni Consolidate - inseamna in general oricare si toate actiunile emise de catre BRIKSTON 

ulterior implementarii Consolidarii Valorii Nominale (astfel cum este definita mai jos), iar in 

contextul in care se refera la un anumit actionar al BRIKSTON inseamna numarul natural de 

actiuni care va fi alocat respectivului actionar ulterior implementarii Consolidarii Valorii 

Nominale, prin mecanismul Compensarii pentru Rotunjire in Minus (astfel cum este definita 

mai jos) sau al Contributiei pentru Rotunjire in Plus (astfel cum este definita mai jos), daca 

este cazul; 

Actiuni Neconsolidate - inseamna in general oricare si toate actiunile emise de catre 

BRIKSTON anterior implementarii Consolidarii Valorii Nominale (astfel cum este definita mai 

jos), iar in contextul in care se refera la un anumit actionar al BRIKSTON, inseamna actiunile 

detinute de catre respectivul actionar anterior implementarii Consolidarii Valorii Nominale; 

Adunarea - inseamna adunarea generala extraordinara a actionarilor BRIKSTON din data de 

26/27.07.2016 ; 

Compensare pentru Rotunjire in Minus - inseamna optiunea exercitata - in Termenul de 

Exercitare a Optiunii (astfel cum este definit mai jos) - de catre un actionar de a primi de la 

BRIKSTON  contravaloarea Fractiunii de Actiune Consolidata (astfel cum este definita mai 

jos), calculata in conformitate cu regulile stabilite in Hotarare (astfel cum este definita mai jos), 

in schimbul rotunjirii in minus a numarului de Actiuni Consolidate rezultat din calcului aritmetic; 

in cazul in care un actionar nu opteaza in Termenul de Exercitare a Optiunii (astfel cum este 

definit mai jos) pentru Compensarea pentru Rotunjire in Minus sau pentru Contributia pentru 

Rotunjire in Plus (astfel cum este definita mai jos), se va considera ca respectivul actionar si-a 

exercitat in mod tacit optiunea pentru Compensare pentru Rotunjire in Minus, in conformitate 

cu prevederile Hotararii (astfel cum este definita mai jos); 
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Cont Escrow - inseamna contul escrow deschis la ING BANK S.A. de catre BRIKSTON in 

care va transfera suma totala, reprezentand Valoarea Compensarii din care se scad orice 

impozite si taxe prevazute de legislatia in vigoare pentru toti actionarii care nu si-au exercitat 

optiunea in modul stabilit prin prezenta Procedura; 

Contributie pentru Rotunjire in Plus - inseamna optiunea exercitata - in Termenul de 

Exercitare a Optiunii (astfel cum este definit mai jos) - de catre un actionar al BRIKSTON  de a 

contribui cu o suma, reprezentand diferenta dintre o Actiune Consolidata si Fractiunea de 

Actiune Consolidata, calculata in conformitate cu regulile stabilite in Hotarare (astfel cum este 

definita mai jos), pentru intregirea Fractiunii de Actiune Consolidata (astfel cum este definita 

mai jos) pana la o Actiune Consolidata; 

Fractiune de Actiune Consolidata - inseamna diviziunea unei Actiuni Consolidate care ar 

rezulta din calculul matematic aplicat la detinerea fiecarui actionar al BRIKSTON, ca urmare a 

Consolidarii Valorii Nominale (astfel cum este definita mai jos); 

Hotarare - inseamna hotararea Adunarii prin care se aproba consolidarea valorii nominale a 

actiunilor emise de BRIKSTON  de la valoarea nominala curenta de 0,5 lei pentru fiecare 

actiune la valoarea nominala de 1.100 lei pentru fiecare actiune, fara ca prin aceasta 

operatiune sa se majoreze capitalul social ca efect al consolidarii valorii nominale a actiunilor; 

Consolidarea Valorii Nominale - inseamna operatiunea de majorare a valorii nominale a 

actiunilor emise de BRIKSTON  de la valoarea nominala de 0,5 lei pentru fiecare actiune la 

valoarea nominala de 1.100 lei pentru fiecare actiune, aprobata prin Hotarare, fara ca prin 

aceasta operatiune sa se majoreze capitalul social; 

Termenul de exercitare a Optiunii - inseamna perioada de timp, specificata la pct. 2 din 

prezenta Procedura, in care oricare actionar al BRIKSTON poate sa-si exercite dreptul de 

optiune pentru Contributia pentru Rotunjire in Plus, respectiv pentru Compensarea pentru 

Rotunjire in Minus, in conformitate cu prevederile Hotararii si in conditiile prezentei Proceduri; 

Valoarea Compensarii - inseamna suma bruta care se cuvine unui actionar reprezentand 

valoarea Compensarii pentru Rotunjire in Minus 

Valoarea Contributiei - inseamna suma reprezentand valoarea Contributiei pentru Rotunjire in 

Plus care va fi platita de catre un actionar BRIKSTON care opteaza pentru Contributie pentru 

Rotunjire in Plus in Termenul de Exercitare a Optiunii, prin aplicarea formulei de calcul 
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stabilita prin Hotarare. 

1.2. Orice termen mentionat in cuprinsul prezentei Proceduri va fi calculat prin excluderea zilei 

la care incepe sa curga termenul si a zilei la care se implineste termenul. In cazul in care data 

la care se implineste termenul este o zi nelucratoare, atunci termenul se considera implinit in 

ziua lucratoare imediat urmatoare. 

2. Exercitarea Optiunii 

Orice actionar inregistrat in registrul actionarilor BRIKSTON la data de referinta sau dupa data 

de 23.06.2016, care, ca efect al Consolidarii Valorii Nominale, ar urma sa detina teoretic o 

Fractiune de Actiune Consolidata, poate opta in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice 

de la data publicarii într-un ziar national a anuntului privind disponibilitatea pe site-ul societatii 

a formularelor necesare pentru Contributia pentru Rotunjire in Plus sau (b) pentru 

Compensarea pentru Rotunjire in Minus, cu respectarea tuturor formalitatilor stabilite prin 

prezenta Procedura. 

2.1. Contributie pentru Rotunjire in Plus 

Actionarul care opteaza pentru Contributia pentru Rotunjire in Plus va transmite la sediul 

BRIKSTON prin una dintre modalitatile stabilite la pct. 2.4 de mai jos si in Termenul de 

Exercitare a Optiunii Formularul de Contributie pentru Rotunjire in Plus avand forma si 

continutul stabilit de Consiliul de Administraţie şi publicat pe site-ul societăţii în termen de 

maxim 90 de zile de la data AGEA, unde se vor preciza şi modalităţile de plată,, completat, 

semnat si stampilat, daca este cazul, corespunzator de catre actionar sau reprezentantul 

legal/conventional al acestuia, dupa caz, insotit de urmatoarele documente: 

2.1.1. pentru persoane fizice rezidente: 

- copie a actului de identitate al actionarului (cu prezentarea actului de identitate in 

original, in cazul in care documentele se depun la sediul BRIKSTON de catre 

actionar); 

- imputernicire speciala in forma autentica (in original) si copie a actului de identitate al 

imputernicitului (cu prezentarea actului de identitate in original, in cazul in care 

documentele se depun la sediul BRIKSTON prin imputernicit); 

- ordinul de plata care confirma plata Valorii Contributiei, vizat de catre banca, pe care 

sa fie mentionat in mod expres numele actionarului (copie).  
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2.1.2. pentru persoane juridice rezidente: 

- copie legalizata a certificatului de inregistrare a actionarului (in original); 

- certificat constatator al actionarului care atesta reprezentantii legali ai acestuia (emis 

de registrul comertului cu cel mult 5 (cinci) zile lucratoare anterior transmiterii setului 

de documente) (in original); 

- copie a actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului (cu prezentarea 

actului de identitate in original, in cazul in care documentele se depun la sediul 

BRIKSTON de catre reprezentantul legal al actionarului); 

- imputernicire speciala in forma autentica (in original) si copie a actului de identitate al 

imputernicitului (cu prezentarea actului de identitate in original, in cazul in care 

documentele se depun la sediul BRIKSTON prin imputernicit); 

- ordinul de plata care confirma plata Valorii Contributiei, vizat de catre banca, pe care 

sa fie mentionat in mod expres denumirea actionarului (copie).  

2.1.3. pentru persoane fizice nerezidente: 

- copie a actului de identitate al actionarului (cu prezentarea actului de identitate in 

original, in cazul in care documentele se depun la sediul BRIKSTON de catre 

actionar); 

- imputernicire speciala in forma autentica, purtand apostila, daca este cazul (in 

original), si copie a actului de identitate al imputernicitului (cu prezentarea actului de 

identitate in original, in cazul in care documentele se depun la sediul BRIKSTON prin 

imputernicit) 

- ordinul de plata care confirma plata Valorii Contributiei, vizat de catre banca 

ordonatoare, pe care sa fie mentionat in mod expres numele actionarului (copie).  

- 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 a acestui 

document. 

2.1.4. pentru persoane juridice nerezidente: 

- copie legalizata a documentului emis de catre un registru/o autoritate/institutie publica 

din statul de origine al actionarului care atesta identitatea actionarului, potrivit 

legislatiei respectivului stat (in original); in cazul in care niciun registru/nicio 

autoritate/institutie publica din statul de origine al actionarului nu are abilitatea legala 

sa emita un astfel de document, actionarul va depune o declaratie in forma autentica, 

in original, data cu cel mult 30 (treizeci) de zile inaintea depunerii, care sa ateste 

faptul ca respectivul actionar functioneaza in conformitate cu legislatia statului de 

origine si ca, potrivit legislatiei care il guverneaza, nu exista niciun registru/nicio 

autoritate/institutie publica din statul de origine al actionarului care sa emita un 

document de identificare a actionarului; 

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

actionarului sau, in cazul in care nu poate fi emis un astfel de certificat, orice alt 

document emis de catre actionar care atesta reprezentantii legali ai acestuia (in 

original). In cazul in care se prezinta certificatul mentionat mai sus, acest document va 



 
 
 

 

– 

– 

fi emis de catre registrul/autoritatea/ institutia publica competenta din statul de origine 

al actionarului cu cel mult 15 (cincisprezece) zile lucratoare anterior transmiterii setului 

de documente; in cazul in care nu poate fi emis un astfel de certificat, se va depune 

cea mai recenta hotarare a organului competent al actionarului prin care au fost 

desemnati reprezentantii legali curenti ai acestuia (in original); 

- copie a actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului (cu prezentarea 

actului de identitate in original, in cazul in care documentele se depun la sediul 

BRIKSTON de catre reprezentantul legal al actionarului); 

- imputernicire speciala in forma autentica (in original) si copie a actului de identitate al 

imputernicitului (cu prezentarea actului de identitate in original, in cazul in care 

documentele se depun la sediul BRIKSTON prin imputernicit); 

- copie a ordinului de plata care confirma plata Valorii Contributiei, vizat de catre banca, 

pe care sa fie mentionat in mod expres denumirea 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 a acestui 

document (in original). 

- Plata Valorii Contributiei se va face de catre actionar in Termenul de Exercitare a 

Optiunii, doar prin ordin de plata, in contul bancar identificat prin IBAN [numarul de 

cont va fi introdus imediat dupa data aprobarii Procedurii de catre Adunare] deschis la 

ING Bank, astfel incat in ultima zi lucratoare a Termenului de Exercitare a Optiunii 

suma reprezentand Valoarea Contributiei sa fie creditata in contul mentionat mai sus. 

Fiecare actionar este obligat sa-si calculeze Valoarea Contributiei, in baza formulei 

indicate in Hotarare. 

2.2. Compensare pentru Rotunjire in Minus 

Actionarul care opteaza pentru Compensarea pentru Rotunjire in Minus va transmite la sediul 

BRIKSTON prin una dintre modalitatile stabilite la pct. 2.4 de mai jos si in Termenul de 

Exercitare a Optiunii Formularul de Compensare pentru Rotunjire in Minus avand forma si 

continutul stabilit de Consiliul de Administraţie şi publicat pe site-ul societăţii în termen de 

maxim 90 de zile de la data AGEA, completat, semnat si stampilat, daca este cazul, 

corespunzator de catre actionar sau reprezentantul legal/conventional al acestuia, dupa caz, 

insotit de urmatoarele documente: 

2.2.1. pentru persoane fizice rezidente: 

- copie a actului de identitate al actionarului (cu prezentarea actului de identitate in 

original, in cazul in care documentele se depun la sediul BRIKSTON de catre 

actionar); 

- imputernicire speciala in forma autentica (in original) si copie a actului de identitate al 

imputernicitului (cu prezentarea actului de identitate in original, in cazul in care 

documentele se depun la sediul BRIKSTON prin imputernicit); 

- declaratie autentica privind pretul de achizitie avand forma si continutul stabilit de 



 
 
 

 

– 

– 

Consiliul de Administraţie şi publicat pe site-ul societăţii în termen de maxim 90 de zile 

de la data AGEA (in original); in cazul in care declaratia privind pretul de achizitie nu 

se depune sau in cazul in care nu contine pretul de achizitie, in scopul întocmirii 

declaraţiei fiscale informative, se va considera ca pretul de achizitie este 0 (zero) 

RON. 

2.2.2. pentru persoane juridice rezidente: 

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

- certificat constatator al actionarului care atesta reprezentantii legali ai acestuia (emis 

de registrul comertului cu cel mult 5 (cinci) zile lucratoare anterior transmiterii setului 

de documente) (in original); 

- copie a actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului (cu prezentarea 

actului de identitate in original, in cazul in care documentele se depun la sediul 

BRIKSTON de catre reprezentantul legal al actionarului); 

- imputernicire speciala in forma autentica (in original) si copie a actului de identitate al 

imputernicitului (cu prezentarea actului de identitate in original, in cazul in care 

documentele se depun la sediul BRIKSTON prin imputernicit).  

- declaratie autentica privind pretul de achizitie avand forma si continutul stabilit de 

Consiliul de Administraţie şi publicat pe site-ul societăţii în termen de maxim 90 de zile 

de la data AGEA (in original); in cazul in care declaratia privind pretul de achizitie nu 

se depune sau in cazul in care nu contine pretul de achizitie, in scopul întocmirii 

declaratiei fiscal informative, se va considera ca pretul de achizitie este 0 (zero) RON; 

2.2.3. pentru persoane fizice nerezidente: 

- copie a actului de identitate al actionarului (cu prezentarea actului de identitate in 

original, in cazul in care documentele se depun la sediul BRIKSTON de catre 

actionar); 

- imputernicire speciala in forma autentica, purtand apostila, daca este cazul (in 

original) si copie a actului de identitate al imputernicitului (cu prezentarea actului de 

identitate in original, in cazul in care documentele se depun la sediul BRIKSTON prin 

imputernicit); 

- declaratie autentica privind pretul de achizitie avand forma si continutul stabilit de 

Consiliul de Administraţie şi publicat pe site-ul societăţii în termen de maxim 90 de zile 

de la data AGEA (in original); in cazul in care declaratia privind pretul de achizitie nu 

se depune sau in cazul in care nu contine pretul de achizitie, in scopul determinarii 

valorii fiscale, se va considera ca pretul de achizitie este 0 (zero) RON; 

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

a actionarului sau un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, 

care are atributii in domeniul certificarii rezidentei conform legislatiei interne a acelui 

stat (in original), in cazul in care respectivul actionar doreste sa beneficieze de 

prevederile unei conventii aplicabile de evitare a dublei impuneri incheiate intre 

Romania si statul de rezidenta al respectivului actionar; certificatul/documentul trebuie 

sa fie valabil la momentul cand intervine obligatia fiscala. 

- 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 

2.2.4. pentru persoane juridice nerezidente: 



 
 
 

 

– 

– 

- copie legalizata a documentului emis de catre un registru/o autoritate/institutie publica 

din statul de origine al actionarului care atesta identitatea actionarului, potrivit 

legislatiei respectivului stat (in original); in cazul in care niciun registru/nicio 

autoritate/institutie publica din statul de origine al actionarului nu are abilitatea legala 

sa emita un astfel de document, actionarul va depune o declaratie in forma autentica, 

in original, data cu cel mult 30 (treizeci) de zile inaintea depunerii, care sa ateste 

faptul ca respectivul actionar functioneaza in conformitate cu legislatia statului de 

origine si ca, potrivit legislatiei care il guverneaza, nu exista niciun registru/nicio 

autoritate/institutie publica din statul de origine al actionarului care sa emita un 

document de identificare a actionarului; 

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

actionarului sau, in cazul in care nu poate fi emis un astfel de certificat, orice alt 

document emis de catre actionar care atesta reprezentantii legali ai acestuia. In cazul 

in care se prezinta certificatul mentionat mai sus, acest document va fi emis de catre 

registrul/autoritatea/institutia publica competenta din statul de origine al actionarului 

cu cel mult 15 (cincisprezece) zile lucratoare anterior transmiterii setului de 

documente; in cazul in care nu poate fi emis un astfel de certificat, se va depune cea 

mai recenta hotarare a organului competent al actionarului prin care au fost 

desemnati reprezentantii legali curenti ai acestuia) (in original); 

- copie a actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului (cu prezentarea 

actului de identitate in original, in cazul in care documentele se depun la sediul 

BRIKSTON de catre reprezentantul legal al actionarului); 

- imputernicire speciala in forma autentica (in original) si copie a actului de identitate al 

imputernicitului (cu prezentarea actului de identitate in original, in cazul in care 

documentele se depun la sediul BRIKSTON prin imputernicit); 

- declaratie autentica privind pretul de achizitie avand forma si continutul stabilit stabilit 

de Consiliul de Administraţie şi publicat pe site-ul societăţii în termen de maxim 90 de 

zile de la data AGEA (in original); in cazul in care declaratia privind pretul de achizitie 

nu se depune sau in cazul in care nu contine pretul de achizitie, in scopul calcularii 

impozitului aplicabil, se va considera ca pretul de achizitie este 0 (zero) RON; 

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

a actionarului sau un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, 

care are atributii in domeniul certificarii rezidentei, conform legislatiei interne a acelui 

stat (in original), in cazul in care respectivul actionar doreste sa beneficieze de 

prevederile unei conventii aplicabile de evitare a dublei impuneri incheiate intre 

Romania si statul de rezidenta a respectivului actionar; certificatul/documentul trebuie 

sa fie valabil la momentul cand intervine obligatia fiscala. 

- 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. 

2.3 Cazuri speciale 

In cazul in care o anumita persoana nu este inregistrata in registrul actionarilor BRIKSTON, 



 
 
 

 

– 

– 

desi potrivit legii ar avea acest drept (e.g. mostenitori, soti divortati, persoane care si-au 

schimbat numele sau alte elemente de identificare, dobanditori ai actiunilor ca urmare a unei 

executari silite), pe langa documentele prevazute la pct. 2.1 sau 2.2, dupa caz, respectiva 

persoana va transmite BRIKSTON toate documentele care dovedesc faptul ca respectiva 

persoana este indreptatita sa fie inregistrata in registrul actionarilor BRIKSTON si sa 

beneficieze de efectele Hotararii. 

2.4. Modul de transmitere a documentelor 

Actionarii vor transmite setul de documente mentionate la pct. 2.1 sau 2.2, precum si cele de 

la pct. 2.3, daca este cazul, in Termenul de Exercitare a Optiunii doar prin una dintre 

urmatoarele modalitati: 

(i) prin depunere personal sau prin reprezentant conventional la registratura BRIKSTON din 

mun. Iaşi, jud. Iaşi, Calea Chişinăului nr. 176; sau 

(ii) prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire la sediul BRIKSTON din mun. Iaşi, 

jud. Iaşi, Calea Chişinăului nr. 176, cod postal 700180. In cazul in care se face uz de aceasta 

modalitate de transmitere a documentelor, toate documentele care necesita semnatura 

actionarului indreptatit sau a reprezentantului acestuia vor fi prezentate in forma autentica, 

inclusiv dar fara a se limita la Formularul de Contributie pentru Rotunjire in Plus sau 

Formularul de Compensare pentru Rotunjire in Minus, dupa caz. 

Toate documentele prevazute la pct. 2.1 sau 2.2, precum si cele de la pct. 2.3, daca este 

cazul, indiferent de modalitatea de transmitere, vor fi prezentate intr-un plic inchis, avand 

inscriptionat mentiunea: "PENTRU PROCEDURA DE CONSOLIDARE A VALORII 

NOMINALE A ACTIUNILOR". 

Documentele mentionate mai sus vor fi considerate a fi transmise in Termenul de Exercitare a 

Optiunii daca sunt inregistrate la sediul BRIKSTON pana cel tarziu la ora 17.00 a ultimei zi 

lucratoare din cadrul Termenului de Exercitare a Optiunii. 

2.5. Neexercitarea unei optiuni in Termenul de Exercitare a Optiunii 

In cazul in care un actionar (i) nu a exercitat una dintre optiunile prevazute in Hotarare in 

Termenul de Exercitare a Optiunii sau (ii) desi a exercitat o optiune, aceasta optiune nu s-a 

realizat cu respectarea intocmai a tuturor prevederilor Hotararii si a prezentei Proceduri, se va 

considera ca respectivul actionar, astfel cum acesta este identificat in registrul actionarilor 

BRIKSTON la data expirarii Termenului de Exercitare a Optiunii, a optat tacit pentru 



 
 
 

 

– 

– 

Compensarea pentru Rotunjire in Minus.  

In acest caz, BRIKSTON va calcula Valoarea Compensarii din care se scad orice impozite si 

taxe prevazute de legislatia in vigoare pentru respectivul actionar si va face plata respectiva 

actionarului mentionat mai sus in modul prevazut la pct. 5 de mai jos. 

In cazul in care actionarul a optat pentru Contributia pentru Rotunjire in Plus, insa optiunea 

acestuia nu a respectat intocmai toate prevederile Hotararii si ale prezentei Proceduri, 

Valoarea Contributiei deja platita de respectivul actionar va fi rambursata actionarului in 

termen de maximum 10 (zece) zile lucratoare de la expirarea Termenului de Exercitare a 

Optiunii prin transfer in contul bancar indicat in documentele depuse de actionar. 

Cazurile in care un actionar nu exercita optiunea in conformitate cu Hotararea si Procedura 

sunt, fara a se limita la: 

(a) documentatia transmisa este incompleta; sau 

(b) documentatia transmisa nu respecta forma si continutul minime stabilite prin Procedura; 

sau 

(c) documentatia transmisa contine erori sau date neconcordante cu cele inscrise in registrul 

actionarilor si nu exista documente justificative pentru o modificare in registrul actionarilor; sau 

(d) Valoarea Contributiei este determinata incorect sau Valoarea Contributiei nu este platita in 

conformitate cu Procedura. 

3. Centralizarea datelor 

In termen de 20 (douazeci) de zile calendaristice de la data expirarii Termenului de Exercitare 

a Optiunii, BRIKSTON va centraliza si va analiza toate documentele depuse de catre actionari 

in cadrul Termenului de Exercitare a Optiunii. 



 
 
 

 

– 

– 

In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la finalizarea centralizarii datelor si in functie de 

rezultatul centralizarii, Consiliul de Administraţie al BRIKSTON: 

a.  in cazul in care rezultatul centralizarii datelor indica faptul ca nu necesita nicio 

modificare a capitalului social al BRIKSTON, va lua act de rezultatele centralizarii datelor, va 

dispune plata Valorii Compensarii din care se scad orice impozite si taxe prevazute de 

legislatia in vigoare, in conformitate cu Hotararea, si va dispune inregistrarea efectelor 

implementarii Hotararii in registrul actionarilor BRIKSTON.; sau 

b. in cazul in care rezultatul centralizarii datelor indica faptul ca implementarea Hotararii 

ar produce o modificare a capitalului social al BRIKSTON, va lua act de rezultatele 

centralizarii datelor si va dispune convocarea unei noi adunari generale extraordinare a 

actionarilor BRIKSTON in conformitate cu Hotararea. 

Un comunicat cu privire la decizia luata de Consiliul de Administraţie va fi publicat, in atentia 

actionarilor, pe pagina de internet a Societăţii, la adresa www.ceramica-iasi.ro, sectiunea 

"Despre BRIKSTON"/"Registrul Actionarilor", in ziua lucratoare imediat urmatoare adoptarii 

acesteia. 

4. Aspecte fiscale. Veniturile care vor fi obtinute de actionarii BRIKSTON in cazul Compensarii 

pentru Rotunjire in Minus vor fi impozitate conform legislatiei fiscale aplicabile, iar respectivii 

actionari sunt direct responsabili pentru indeplinirea oricaror obligatii fiscale ce le revin in 

conformitate cu legislatia fiscala aplicabila. 

In cazul in care se retine impozit pe venitul realizat de actionari din Compensarea pentru 

Rotunjire in Minus, suma care va fi transferata efectiv respectivilor actionari va fi Valoarea 

Compensarii pentru Rotunjire in Minus, calculata conform formulei de calcul de la punctul 1.5 

din Hotarare, din care se scad orice impozite si taxe prevazute de legislatia in vigoare, cu 

retinere la sursa, daca este cazul. 

Actionarii sunt singurii responsabili pentru realitatea si acuratetea informatiilor incluse in 

declaratia mentionata la pct. 2.2.1, 2.2.3 sau 2.2.4, dupa caz, de mai sus. 

In cazul in care BRIKSTON este obligata, potrivit legislatiei aplicabile in vigoare, sa retina si sa 

plateasca impozitul aferent pentru Valoarea Compensarii pentru Rotunjire in Minus, calculata 



 
 
 

 

– 

– 

conform formulei de calcul de la punctul 1.5 din Hotarare, iar actionarul persoana nerezidenta 

prezinta BRIKSTON certificatul de rezidenta fiscala/documentul prevazut la pct. 2.2.3 sau pct. 

2.2.4, dupa caz, din prezenta Procedura si indeplineste conditiile precizate in Conventia de 

evitare a dublei impuneri incheiata intre Romania si tara de rezidenta fiscala a persoanei 

nerezidente, BRIKSTON va aplica cota de impunere cea mai favorabila asupra veniturilor 

obtinute de persoana nerezidenta, iar acolo unde va fi cazul veniturile nu vor fi impozitate in 

Romania. 

 In cazul in care persoana nerezidenta nu prezinta BRIKSTON certificatul de rezidenta 

fiscala/documentul prevazut la pct. 2.2.3 sau pct. 2.2.4, dupa caz, din prezenta Procedura, 

BRIKSTON va proceda la impozitarea la sursa, prin aplicarea unui impozit de 16%, conform 

prevederilor Codului fiscal din Romania. 

Pentru persoanele nerezidente in Romania si care sunt rezidente fiscal intr-un stat cu care 

Romania nu are semnata o conventie de evitare a dublei impuneri, nu este necesara 

prezentarea certificatului de rezidenta fiscala/documentului prevazut la pct. 2.2.3 sau pct. 

2.2.4, dupa caz, din prezenta Procedura, fiind aplicabil un impozit de 16% in Romania. 

5. Plata Valorii Compensarii 

In cazul mentionat la pct. 3 lit. (a) de mai sus, in termen de 10 (zece) zile calendaristice de la 

data deciziei Consiliul de Administraţie, se va face plata Valorii Compensarii din care se scad, 

daca este cazul, impozite si taxe prevazute de legislatia in vigoare, prin una dintre modalitatile 

stabilite mai jos: 

(i) in contul bancar indicat de catre actionar prin Formularul de Compensare pentru  Rotunjire 

in minus, in cazul in care optiunea pentru Compensare pentru Rotunjire in Minus a fost 

exercitata cu respectarea tuturor prevederilor Hotararii si ale prezentei Proceduri; sau 

(ii) in contul bancar indicat de catre actionar prin Formularul de Contributie pentru Rotunjire in 

Plus in cazul in care optiunea pentru Contributie pentru Rotunjire in Plus nu a fost exercitata 

cu respectarea intocmai a tuturor prevederilor Hotararii si ale prezentei Proceduri; sau 



 
 
 

 

– 

– 

(iii) prin virarea in Contul Escrow a sumei totale, reprezentand Valoarea Compensarii  din care 

se scad orice impozite si taxe prevazute de legislatia in vigoare pentru toti actionarii care nu 

si-au exercitat optiunea in modul stabilit prin prezenta Procedura. Obligatia de plata a Valorii 

Compensarii din care se scad orice impozite si taxe prevazute de legislatia in vigoare se 

considera a fi executata la data creditarii Contului Escrow cu sumele necesare. 

In situatia mentionata la pct. 3 lit. (a) de mai sus, in termen de 10 (zece) zile calendaristice de 

la data deciziei Consiliul de Administraţie, pe pagina de internet a BRIKSTON se va publica 

un comunicat in atentia actionarilor prin care acestia vor fi informati cu privire la efectuarea 

platii Valorii Compensarii, in conformitate cu alineatele de mai sus. 

Contul Escrow va ramane la dispozitia actionarilor indreptatiti pana la plata Valorii 

Compensarii din care se scad, daca este cazul, impozite si taxe prevazute de legislatia in 

vigoare. 

BRIKSTON va calcula Valoarea Compensarii pentru fiecare actionar indreptatit potrivit 

formulei de calcul specificate in Hotarare, in baza numarului de Actiuni Neconsolidate 

inregistrate pe numele actionarului in registrul actionarilor BRIKSTON. 

6. Finalizarea punerii in executare a Hotararii 

Dupa realizarea platilor mentionate la pct. 5 (i) - (iii) de mai sus, Consiliul de Administraţie 

BRIKSTON va lua act de finalizarea punerii in executare a Hotararii si va aproba forma 

actualizata a Actului Constitutiv care va include si Anexa cu structura actionariatului 

BRIKSTON ca efect al punerii in executare a Hotararii. 

 

Preşedinte al Consil iului de administrație,  

Didem Anil 


