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HOTĂRÂREA 

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR 
BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. 

nr. 2/29.05.2017  

 

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 41.250.000 lei, împărţit în 
82.500.000 acţiuni nominative dematerializate, având o valoare nominală de 0,5 lei fiecare 
(Societatea), 

convocată în mod corespunzător în conformitate cu prevederile legale şi prevederile actului 
constitutiv al Societăţii, potrivit convocatorului din data de 28.04.2017 şi a ordinei de zi 
completate din 18 mai 2017, 

întrunită în mod legal la data menţionată mai sus în conformitate cu prevederile cerute de lege 
şi cu prevederile actului constitutiv al Societăţii (Actul Constitutiv), în prezenţa unui singur 
acţionar, prin reprezentant cu procură specială depusă la societate cu 48 de ore înainte de 
începerea AGOA, deţinând un total de 80.778.210 de voturi– reprezentând 98,30% din 
numărul total de 82.172.475 drepturi de vot (acţiuni cu drept de vot nesuspendat). 

A HOTĂRÂT: 
Art. 1. Se respinge repartizărea pe destinaţii a profitului net realizat în anul 2016, conform 

propunerii Consiliului de Administraţie, respectiv: 

Profit net realizat 2016 -  lei              9.206.671 

Rezerva legala                  521.514             

Rezerva facilitate fiscala profit reinvestit                  378.028      

Acoperire pierdere precedenta               - 

Dividende               -  

Profit nerepartizat               8.307.129      
 

 

Art. 2 - Se aprobă repartizarea pe destinaţii a profitului net realizat în anul 2016, respectiv: 



 
 
 

 

– 

– 

Profit net realizat 2016 -  lei 9.206.671 

Rezerva legala 521.514 

Rezerva facilitate fiscala profit reinvestit 378.028 

Acoperire pierdere precedenta               - 

Dividende 8.217.247,5 (0,10 lei brut/acţiune) 

Profit nerepartizat      89.881,50 

Art. 3. Se aprobă repartizarea unei sume de 32.868.990 lei (0,40 lei brut /acţiune) din 

rezervele distribuibile ale societăţii, altele decât rezervele legale si rezervele 

reprezentând facilitați fiscale, în vederea acordării de dividende. 

Art. 4. Se aprobă ca plata dividendelor să se facă în termen de maxim 6 luni de la data 

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, la casieria Societăţii sau prin virament 

bancar, cu deducerea costurilor aferente plății din valoarea netă a dividendelor. Plata se 

va face în contul comunicat în scris de acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor 

Societăţii la Data de Referință, pe baza unui document eliberat de banca (semnat si 

stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele acţionarului, cu precizarea 

codului IBAN, in original. 

Această hotărâre a fost redactată şi semnată în 3 (trei) exemplare originale. 
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