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Planuri pentru 2021 

 
În 2021, MAMBricolaj țintește o cifră de afaceri de 70,6 milioane lei, în creștere cu 76% față de anul 2020 
și un profit net de 5,4 milioane lei, cu 50% mai mult decât în 2020. Creșterile vor fi susținute în primul rând 
de extinderea rețelei MAMBricolaj, precum și de lărgirea grupului țintă de clienți. 

În ceea ce privește extinderea rețelei, în data de 30.03.2021, în urma unei investiții de 1,65 milioane de 
euro, MAMBricolaj a deschis un nou magazin în str. Prelungirea Ghencea nr. 299-301, București. 
MAMBricolaj vizează atât extinderea la nivel național, cât și creșterea numărului de puncte de lucru din 
București, unde a ajuns în prezent la 3 unități. În momentul de față, conducerea analizează diverse posibile 
noi locații pentru deschiderea de magazine MAMBricolaj și potențialul piețelor din București, Brașov și Iași. 
Obiectivul conducerii este de a asigura acoperirea zonelor în care se găsește un public care corespunde 
profilului standard al unui client normal al MAM Bricolaj.  

În ceea ce privește lărgirea grupului țintă de clienți, conducerea MAM Bricolaj are în desfășurare diferite 
activități, inclusiv promovarea și extinderea proiectului Școala de Mobilă. 

Pentru a accelera planurile de dezvoltare, conducerea a propus acționarilor efectuarea unei operațiuni de 
majorare a capitalului social cu aport in numerar. Capitalul atras prin această operațiune va fi folosit pentru 
deschiderea de noi magazine în toată România. Operațiunea va începe în mai 2021. Acționarii care dețin 
acțiuni MAM la 12.05.2021, vor primi în data de 17.05.2021 drepturi de preferință care le vor permite să 
participe la majorarea de capital social. 

În cadrul aceleiași AGA din 22.04.2021, acționarii au convenit ca o parte din profit să fie capitalizată în 
vederea distribuirii de acțiuni gratuite către acționari. În consecință, acționarilor li se vor acorda 4 acțiuni 
gratuite pentru fiecare acțiune deținută. Pentru a beneficia de acțiuni gratuite, acționarii trebuie să dețină 
acțiuni MAM la data de 23.08.2021. Data când acțiunile gratuite vor fi încărcate în conturile acționarilor 
este 10.09.2021. 

Având în vedere profitul nerepartizat aferent anului 2020, în sumă de peste 2,5 milioane de lei, în funcție 
de accesul la capital și lichiditatea globală a companiei, în cursul anului 2021 conducerea ar putea lua în 
considerare să propună acționarilor distribuirea profitului rămas, fie sub formă de dividende în numerar 
sau sub formă de acțiuni gratuite. În cazul în care se va lua o astfel de decizie, conducerea va anunța printr-
un raport curent convocarea AGA pentru aprobarea unei astfel de propuneri. 

 


