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RAPORT CURENT 14/2021 
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni 
de piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața 
și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare. 
 

Data raportului 03.08.2021 
Denumirea societății MAMBRICOLAJ S.A. 
Sediul social București, Str. Serii Nr. 6, Sector 2 
Telefon 0740 40 98 13 
Email investitor@mam-bricolaj.ro   
Nr. înreg. la ONRC J40/599/2011 
Cod unic de înregistrare 27933834 
Capital social subscris și vărsat 169.300 lei 
Număr de acțiuni 1.693.000 
Piața de tranzacționare SMT AeRO Premium, simbol MAM 

Evenimente importante de raportat: Eliberare CIIF din partea ASF 

Conducerea MAMBricolaj S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața despre primirea 
din partea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), a Certificatului de Înregistrare a Instrumentelor 
Financiare (CIIF) nr. AC-5197-2/29.07.2021. 

CIIF certifică înregistrarea operațiunii de majorare a capitalului social cu 6.772.000 de acțiuni noi care 
au fost emise conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor MAMBricolaj din 
22.04.2021. CIIF, precum și documentul de informare a acționarilor, este atașat acestui raport curent. 
Compania este în proces de finalizare a demersului, în prezent noile acțiuni fiind în curs de înregistrare 
la Depozitarul Central.  

Acțiunile nou emise vor fi distribuite acționarilor în proporție de patru (4) acțiuni noi emise pentru 
fiecare (1) acțiune deținută. Compania va compensa acționarii pentru fracțiile astfel rezultate prin 
intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obține înmulțind fracția cu zece zecimale cu 
prețul de compensare și rotunjind apoi la două zecimale rezultatul înmulțirii. Prețul de compensare a 
fost determinat conform art. 176 din Reg. 5/2018 și este de 38,62125 lei. Acționarii au convenit ca data 
de înregistrare pentru operațiunea de majorare a capitalului să fie 25.08.2021, ex-data 24.08.2021, 
data plății acțiunilor noi 26.08.2021 și data plății pentru fracțiile rezultate din rotunjirea la întregul 
inferior (dacă va fi cazul) să fie 10.09.2021.  

În urma majorării, capitalul social al MAMBricolaj S.A. este de 846.500 lei, divizat în 8.465.000 acțiuni 
nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei pe acțiune. 
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