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CONVOCATORUL 
„Adunării generale ordinare” a acţionarilor societăţii  

BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. 

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),  

Având în vedere faptul că, în data de 11.02.2015, la prima convocare a Adunării Generale 

Ordinare a Acţionarilor ("AGOA") nu au fost îndeplinite condiţiile de cvorum necesare pentru 

desfăşurarea AGOA.  

În temeiul art. 118 al. 3 din Legea 31/1990 şi al art. 4, al. 2 din Regulamentul nr. 6 din 19 

august 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor 

generale ale societăţilor comerciale, publicat în Monitorul Oficial 588/2009, AGOA se 

convoacă din nou cu aceeaşi ordine de zi pentru data de 26.02.2015, cu începere de la ora 

14:00 la sediul social al Societăţii situat în Iaşi, Calea Chişinăului, nr. 176, județ Iaşi, 

România. 

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

Societăţii la sfârşitul zilei de 19.02.2015 (data de referinţă). 

Ordinea de zi a AGOA va fi următoarea: 

1. Revocarea actualului auditorului statutar al societăţii şi numirea noului auditor statutar al 

Societăţii, ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 

sector 1, Bdul. Ion Mihalache, nr. 15-17, Clădirea Bucharest Tower Center, etaj 21, 

înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783, membru al 

Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu autorizaţie nr. 77/15.08.2001, reprezentată 

prin d-na Anamaria Cora în calitate de administrator, auditor financiar, membru al Camerei 

Auditorilor Financiari din Romania cu certificat nr. 1593/16.08.2005, pentru o perioadă de un 

an, respectiv pentru auditarea situaţiilor financiare la data de 31.12.2014. 

2. Analiza cererii unui actionar semnificativ de numire a administratorilor societăţii prin 

aplicarea votului cumulativ şi supunerea la vot a aplicării metodei votului cumulativ pentru 

alegerea membrilor consiliului de administraţie. 

3. Sub condiţia aprobării de către AGOA a punctului anterior, numirea unor noi 

administratori ai Societăţii se va supune la vot prin metoda votului cumulativ. Lista 

cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională 
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a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor la 

sediul social al Societăţii situat în Iaşi, Calea Chişinăului, nr. 176, județ Iaşi, România, 

putând fi consultată de aceştia conform legii, în zilele lucrătoare, între orele 09:00 – 17:00. 

4. Stabilirea datei de 13.03.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor 

asupra cărora se răsfrâng efectele AGOA, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 

297/2004 privind piaţa de capital, precum şi aprobarea datei de 12.03.2015 ca dată “ex 

date” conform art. 2 litera f din Regulamentul ASF nr. 6/2009 cu completările şi modificările 

ulterioare. 

Precizări privind AGOA: 

Vor fi luate în considerare toate candidaturile pentru posturile de administratori depuse 

conform convocatorului iniţial publicat în data de 09.01.2015. 

Acţionarii Societăţii vor putea participa la AGOA 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 13.02.2015. 

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 AGOA, sub sancţiunea pierderii 

dreptului de vot în AGOA. 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 

AGOA. 

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

înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă pus la dispoziţie  

începând cu data de 13.02.2015.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 AGOA. 

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.  
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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 office@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 AGOA, cu minim 5 zile înainte de desfăşurarea AGOA.  

Proiectul de hotărâre, formularul utilizabil pentru procuri speciale şi formularul de vot prin 

corespondenţă vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul social al Societăţii şi publicate 

pe pagina web a Societăţii la adresa www.ceramica-iasi.ro începând cu data de 13.02.2015. 

 

____________________________________ 

PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE 
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