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CONVOCATOR 

CONVENING NOTICE 

 

 

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),  

The board of directors of the company 

BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS 

S.A., a joint stock company established and 

operating under the laws of Romania, with 

headquarters in Iaşi, Calea Chişinăului, no. 

176, Iaşi, Romania, registered with the Iaşi 

Trade Registry under registration number 

J22/533/1991, with unique registration code 

(CUI) 1989343 (the Company), 

Potrivit Deciziei Consiliului de Administraţie 

al Societăţii din data de 25.03.2015, 

Convoacă „Adunarea generală ordinară” 

(AGOA) a acţionarilor Societăţii pentru data 

de 29.04.2015, cu începere de la ora 14:00 

la sediul social al Societăţii situat în Iaşi, 

Calea Chişinăului, nr. 176, județ Iaşi, 

România. 

Based on the Decision of the Company’s 

Board of Directors dated 03/25/2015, 

Convenes the Ordinary (OGMS) General 

Meeting of Shareholders on 04/29/2015 

starting at 14:00 at the registered office of 

the Company located in Iaşi, Calea 

Chişinăului, no. 176, Iaşi county, Romania. 

La AGOA vor putea participa şi vota doar 

acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor 

Societăţii la sfârşitul zilei de 20.04.2015 (data 

de referinţă). 

At the OGMS may participate and vote only 

the shareholders registered in the register 

of Company's shareholders by the end of 

04/20/2015 (reference date). 

Ordinea de zi a AGOA va fi următoarea: OGMS agenda will be: 

1. Discutarea şi aprobarea Situaţiilor 

financiare anuale pe anul 2014 pe baza 

Raportului de gestiune al Consiliului de 

Administraţie pentru exerciţiul financiar al 

anului 2014 şi a Raportului auditorului 

financiar extern. 

1. Approval of the Financial Statements for 

the year 2014, based on the Annual Report 

of the Board of Directors and the Report of 

the external financial auditor.   

2. Repartizarea pe destinaţii a profitului net 

realizat în anul 2014, conform propunerii 

2. 2014 profit distribution as proposed by 

the Board. 



 
 
 

 

– 
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Consiliului de Administraţie. 

3. Aprobarea descărcării de gestiune a 

administratorilor pentru activitatea 

desfăşurată în exerciţiul financiar al anului 

2014. 

3. Granting discharge of the Board 

members for the 2014 financial year. 

4. Aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli pentru anul 2015. 

4. Approval of the Revenues & Expenditure 

Budget for the financial year 2015. 

5. Aprobarea pentru exerciţiul în curs a 

limitelor generale pentru remuneraţiile nete 

ale directorilor şi pentru remuneraţiile 

suplimentare acordate de Consiliul de 

Administraţie administratorilor însărcinaţi cu 

funcţii specifice, în aceleaşi condiţii aprobate 

anterior pentru exerciţiul financiar 2014. 

5. approval for the 2015 financial year of the 

general limits for the net remuneration of 

the executive officers and for the additional 

remunerations given by the Board to the 

directors in charge of specifics tasks, in the 

same terms as for the 2014 financial year: 

6. Împuternicirea Consiliului de Administraţie 

pentru negocierea şi aprobarea prelungirii 

mandatului auditorului financiar ERNST & 

YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. pe 

o perioadă de minim un an. 

6. Empowerment of the Board for the 

negotiation and approval for an extension of 

at least one year for the external auditor 

agreement with ERNST & YOUNG 

ASSURANCE SERVICES S.R.L.. 

7. Alegerea unui membru al consiliului de 

Administraţie al societăţii pentru un mandat 

de 4 ani. Lista cuprinzând informaţii cu privire 

la numele, localitatea de domiciliu şi 

calificarea profesională 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 

şi completată de aceştia conform legii, în 

zilele lucrătoare, între orele 09:00 – 17:00. 

7. Election of a member of the board of 

Directors of the Company for a term of 4 

years. The list of information about the 

name, domicile and professional 

qualifications of the persons proposed for 

the position of administrator is available for 

shareholders at the Company's 

headquarters located in Iaşi, Calea 

Chişinăului, no. 176, Iaşi County, Romania, 

and may be consulted and completed by 

them according to law during working days 

between 09:00 - 17:00 hours. 

8. Stabilirea datei de 15.05.2015 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 14.05.2015 ca dată “ex 

date” conform art. 2 litera f din Regulamentul 

ASF nr. 6/2009 cu completările şi modificările 

8. Setting up the date of 05/15/2015 as the 

record date for identifying shareholders who 

are subject to the effects of OGMS, in 

accordance with art. 238 of Law no. 

297/2004 on the Capital Markets and the 

approval of the date of 05/14/2015 as "ex 

date", according to art. 2 (f) of FSA 

Regulation no. 6/2009 with its subsequent 
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ulterioare. amendments. 

Precizări privind AGOA: Indications regarding OGMS: 

Shareholders may nominate candidates for 

the posts of administrators until 04.13.2015. 

Acţionarii Societăţii pot propune candidaţi 

pentru posturile de administratori până la 

data de 13.04.2015. 

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 27.03.2015. 

Shareholders may participate in OGMS 

personally, by representative (including 

legal representation) or exercise their voting 

right by correspondence. Capacity as legal 

representative of the corporate 

shareholders is proven according to the 

Regulation 6/2009 on the exercise of 

certain rights of shareholders in general 

meetings of companies issued by the 

National Securities Commission, with the 

subsequent modifications ("Regulation 

6/2009"). Voting by proxy may be effected 

only based on special power of attorney 

form made available to the shareholders by 

the Company at the registered seat of the 

Company and on its website 

(www.ceramica-iasi.ro) starting with 

03/27/2015. 

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. 

A form of the special power of attorney, duly 

filled in and signed, shall be submitted in 

original at the Company's headquarters at 

least 48 hours prior to OGMS, under 

penalty of losing the right to vote in OGMS. 

The powers of attorney or documents 

proving capacity as legal representative will 

be retained by the Company and this will be 

mentioned in the minutes of OGMS. 

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 27.03.2015.pe pagina 

web a societăţii la adresa www.ceramica-

iasi.ro.  

Shareholders registered at the reference 

date may vote by mail before OGMS, using 

correspondence voting form provided 

starting 03/27/2015 on the company's 

website at www.ceramica-iasi.ro.  
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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. 

Mail voting forms will be filled and will have 

to reach in original by post or courier 

service to the Company's secretariat at 

least 48 hours prior to OGMS. 

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. 

Special powers of attorney or mail voting 

forms must be accompanied by a copy of 

the identity document of the individual 

shareholder, or, for legal persons, by a copy 

of the identity document of the legal 

representative. Documents attesting the 

capacity of the legal representative drafted 

in a foreign language other than English will 

be accompanied by a translation into 

Romanian or English made by an 

authorized translator. The powers of 

attorney issued for the custodian credit 

institutions will have attached the 

documents and will fulfil the procedure 

described in Regulation 6/2009. The 

Company accepts appointment of proxy 

holders by electronic notification by email at 

actionariat@brikston.ro. In this case the 

powers of attorney will have attached an 

extended electronic signature. 

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.  

Each shareholder has the right to ask 

questions in writing about items on the 

agenda of the OGMS, no later than 5 days 

prior to the OGMS event.  

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 27.03.2015. 

The resolution draft, the form used for 

proxies and the mail voting form will be 

made available to shareholders at the 

registered office of the Company and 

published on the website of the Company at 

www.ceramica-iasi.ro starting on 

03/27/2015. 

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor legale și 

statutare de cvorum în data de 29 aprilie 

2015, următoarea Adunare Generală 

Ordinară este convocată pentru data de 30 

In case the legal or statutory quorum 

requirements are not fulfilled on 29 April 

2015, the following Extraordinary General 

Meeting is convened for 30 April 2015, 



 
 
 

 

– 

– 

aprilie 2015, cu menţinerea ordinii de zi, a 

orei şi locului de desfăşurare. 

having the same agenda, starting time and 

place of assembly. 
 

 

                                           
                                                           Didem Anil 

                       as chairman of the Board / în calitate de preşedinte al Consiliului 

 
 


