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HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR  

BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. din 08-04-2019 

Adunarea generală ordinară a acţionarilor 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, județ Iaşi, România, înregistrată la Oficiul Registrului 

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

1989343 şi un capital social subscris şi vărsat de 8.217.247,5 lei, împărţit în 82.172.475 acţiuni 

nominative dematerializate, având o valoare nominală de 0,1 lei fiecare (Societatea), convocată în 

mod corespunzător în conformitate cu prevederile legale şi prevederile actului constitutiv al 

Societăţii, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial din 08-03-2019, întrunită în mod legal 

la data menţionată mai sus în conformitate cu prevederile cerute de lege şi cu prevederile actului 

constitutiv al Societăţii, în prezenţa a trei acţionari, dintre care doi prin reprezentanţi cu procură 

specială depusă în original la societate cu 48 de ore înainte de începerea şedinţei şi o persoană în 

nume propriu, deţinând un total de 80.779.435 de voturi – reprezentând 98,30% din numărul total 

de 82.172.475 drepturi de vot, 

S-a luat act de demisia dlui Mangalagiu Iulian-Gabriel din funcţia de membru al Consiliului de 

Administraţie, începând cu finalul zilei de 09-04-2019. 

Întrucât administratorii şi-au pus mandatele la dispoziția adunării generale ordinare astfel încât să 

fie diminuate eventualele riscuri viitoare, fiind de acord să-şi înceteze mandatele pentru ca noul 

Consiliu de administraţie să poată să înceapă un nou mandat de 4 ani, cu aceeaşi dată pentru toţi 

cei 5 membri.  

Cu 80.778.210 de voturi „pentru” ale acţionarului Leier Rom S.R.L. reprezentând 99,99% din 

drepturile de vot exprimate, Adunarea generală a acţionarilor A HOTĂRÂT: 

1. Se aprobă următorii administratori aleşi pentru un mandat de 4 ani începând din data de 10-04-

2019: Michael Leier, Anton Putz, Matthias Michael Ebner, dr. Christoph Leitl şi Thomas Ebner. Se 

menţionează că Michael Leier, Anton Putz, Matthias Michael Ebner, dr. Christoph Leitl sunt 

aceleaşi persoane cu cele alese anterior ca administratori prin hotărârea adunării generale a 

acţionarilor din 22-01-2019. 

2. Se aprobă mandatarea individuală a noilor membri ai Consiliului de Administraţie, cu posibilitatea 

de a delega aceasta imputernicire, pentru semnarea tuturor documentelor şi pentru efectuarea 

tuturor procedurilor şi formalităţilor necesare pentru îndeplinirea hotărârii actionarilor, inclusiv 

formalităţile de publicare şi înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerţului şi la orice alte 

instituţii publice. 

Redactată şi semnată în 4 (patru) exemplare originale. 

Preşedinte de şedinţă, 

Mangalagiu Iulian-Gabriel 

Secretar, 

Suciu Cristian 

 

 

Administrator (nou ales), 

 

 

Traducător autorizat germană, 

Thomas Ebner Condriuc Valentin 

  

 

Popistaş Mihaela - Secretar tehnic 

 

Daniel Nechita - Secretar tehnic 
 


