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Către 

  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, 

 fax: 021- 659.60.51 

 BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. – sistem multilateral de tranzactionare 

 Fax: 021- 256.92.76 

 

 

RAPORT CURENT 25/2022 

 

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 

și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni 

de piață și Codul BVB – operator de sistem 

 

 

Data raportului: 12.04.2022 

Denumirea emitentului: MAMBRICOLAJ S.A.  

Simbol MAM 

Sediul social: Bucureşti, Str. Serii Nr. 6, Sector 2 

Adresa de corespondență (punct de lucru) București, Șos. Morarilor, nr 2A, Sector 2  

Nr. telefon/ fax: 0740 40 98 13 

Cod unic înregistrare: 27933834 

Nr. ordine în Registrul Comerțului: J40/599/2011 

Capital social subscris și vărsat: 846.500 lei 

Piața pe care se tranzacționează valorile 
mobiliare emise: 

Sistemul multilateral de tranzacționare (SMT – 
piața AeRO) 

 

Evenimente importante de raportat:   Disponibilitate vot on line AGOA & AGEA 

20.04.2022/21.04.2022 

Conducerea MAMBricolaj S.A. (denumită în continuare „Compania”) informeaza piata că începând cu 
data de 12.04.2022 ora 10.00 , este deschisă procedura de vot online pentru Adunarea Generală 

Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) pentru data de 20 aprilie 2022, ora 14:00 prima întrunire, 

respectiv 21 aprilie 2022, ora 14:00 a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la 

prima întrunire și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) pentru data de 20 aprilie 

2022, ora 15:00 prima întrunire, respectiv 21 aprilie 2022, ora 15:00 a doua întrunire în cazul 

neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima întrunire.  

Astfel, acționarii care dețineau actiuni MAM la data de referintă 07.04.2022 sunt invitați sa se 

înregistreze și să isi exprime opțiunile de vot pentru AGOA și AGEA accesând: 

https://mam.evote.ro/login . 

Locul de desfășurare a AGOA și AGEA din data de 20/21.04.2022 la punctul de lucru din Șos Morarilor 

nr 2A, et 1, sector 2 București. 

http://mam.evote.ro/
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Acționarii își pot exprima voturile on line folosind soluția eVote, prin corespondență sau participând 

fizic, la adresa sus menționată.  

Votul online va fi disponibil și în direct (live) în timpul AGA. În contextul incertitudinilor legate de 

Covid -19, conducerea MAMBRICOLAJ recomandă participarea acționarilor la AGA de la distanță. 

De asemenea, acționarii pot accesa convocatorul, precum și toate documentele aferente acestor AGA, 

inclusiv procedura de înregistrare în platforma eVOTE, pe site-ul companiei accesând link-ul 

https://webshop.mam-bricolaj.ro/page/investitor.  

  

  

Administrator unic, 

Cristian GĂVAN 
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