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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: 22.03.2022 

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  

 
Evenimente importante de raportat: rectificare solicitare pentru completare ordine 
de zi convocator AGOA pentru data de 20.04.2022 
 
Administratorul unic al MAMBRICOLAJ S.A. informează investitorii în legătură solicitarea 
unui acționar, cu o deținere de peste 5%, de a rectifica solicitarea primita initial, cu privire la       
fixarea unui dividend brut/actiune de 0.1 lei in loc de  fixarea unui dividend brut/actiune de 
0.01, care sa completeze ordinea de zi a AGOA pentru data de 20.04.2022. Redăm mai jos 
solicitarea motivată a acționarului:  
 
                       Administrator,  

Cristian GĂVAN 



Domnule Administrator unic, 

 

în calitate de acţionar al Societății, care deţine mai mult de 5% din capitalul social al Societății, 

formulez, în temeiul art. 117^1 alin. (1) din Legea Societăților nr. 31/1990, cu modificările şi 

completările ulterioare ("Legea 31/1990"), art. 92 alin. (3) şi (5) și art. 106 din Legea nr. 24/2017 

privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă ("Legea 24/2017") şi art. 189 

și art. 225 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare, 

cererea de adaugare al urmatorului punct pe Ordinea de zi al Adunarii Generale Ordinare a 

Actionarilor de la data de 20 aprilie 2022: 

Distribuirea sumei de 846.500 lei din profitul nerepartizat al anilor 2018-2019; fixarea unui 
dividend brut/actiune de 0.1 lei. 

 

Imi fundamentez propunere pe urmatoarele puncte: 

1) Propunerea de dividend a Administratorului Unic nu este in concordanta cu politica de 
dividend a Companiei (maximum 30% din profit), stabilita in Memorandumul de listare 
https://bvb.ro/info/AeRO/Memorandum_MAM-FINAL-semnat.pdf . 

2)  Conform Notei 9 din Raportul Companiei, https://webshop.mam-
bricolaj.ro/fisiere/aga20220420/19.Nota_9_Bilant_2021_MAMBRICOLAJ_SA.pdf , 
Indicatorul lichiditatii curente si Indicatorul lichiditatii  imediate sunt sub limitele acceptate, 
ceea ce arata ca MAM Bricolaj poate avea probleme financiare pe viitor si nu este indicata 
scoaterea de mult capital din Companie. 

 

Multumesc 

 

Alexe Marian Marius 

21.03.2022 
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