
 
 
 

 
 
 
 
Nr. 5144/ 24.04.2017 
 
Către:   B.V.B. Bucureşti – AeRO 
  A.S.F. Bucureşti 
În atenţia: Direcţiei Emitenţi 

Vă transmitem alăturat Raportul curent privind Hotărârile Adunării Generale Ordinara a Acţionarilor de la S.C. 
Braiconf S.A., adoptate în şedinţa din 24.04.2017. 
 

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/ 2006 
Data raportului: 24.04.2017 

 
Denumirea entităţii emitente: S.C. BRAICONF S.A. 
Sediul social: Brăila, Str. Şcolilor nr. 53, cod poştal 810517  
Numărul de telefon/ fax: 0239692200/ 0239685163 
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 2266085 
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J 09/5/22.01.1991 
Capital social subscris şi vărsat: 4.481.550 RON 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB, AeRO 
 
Evenimente importante de raportat 

in conformitate cu dispozitiile art.113, lit.A, alin.(1)  lit.c) din Regulamentul nr.1/2006 al CNVM, formulam prezentul 
Raport Curent. 

 În data de 24.04.2017, ora 1200, la prima convocare, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la 
S.C. Braiconf S.A., la sediul societăţii din Braila, strada Şcolilor nr. 53, et. 1 – Sală Protocol pentru acţionarii înregistraţi în 
registrul consolidat al acţionarilor la data de referinţă 18.04.2017. 
 În urma dezbaterilor materialelor prezentate, în conformitate cu Legea 31/1990, Legea nr. 297/2004, prevederile 
Actului Constitutiv şi Regulamentului CNVM 6/2009, Adunarea Generala a Acţionarilor S.C. “Braiconf” S.A., întrunită în 
şedinţa ordinara conform prevederilor art.112 din Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 
legii nr. 297/2004, Regulamentului CNVM 6/2009, in data de 24.04.2017, ora 1200, la care au participat actionari 
reprezentând 54,10 % din capitalul social, cu un număr total de voturi exprimate 24.244.453, din care: 

- Voturi “Pentru” - 24.244.453  (reprezentând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare) 
- Voturi “Impotriva” - 
- Abtineri -  

HOTĂRĂŞTE: 
 

Hotararea nr. 1.  Se aproba situatiile financiare intocmite pentru  exercitiului financiar 2016, pe baza rapoartelor 
prezentate de catre Consiliul de Administraţie si de Auditorul financiar. 

 
Hotararea nr. 2 Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2016, 

fixarea dividendului brut la 0,0275  lei/actiune, astfel: 
   

Destinaţia 2015 2016 
Pofit net de repartizat: 2,181,667.57 2,406,378.58 
1.       rezerve legale 95,007.00 101,166.00 
2.         rezerve din profit net reinvestit  50,940.55 54,526.00 
DIFERENTA DE REPARTIZAT 2,035,720.02 2,250,686.58 
3.       dividende 2,035,720.02 1,232,426.25 
4.       majorarea surselor proprii de 
finantare   0.00 0.00 
5.         profit nerepartizat 0.00 1,018,260.33 
DIVIDEND BRUT PE ACTIUNE - LEI 0.045 0.0275 

 
           Modalitatile de plata si procedurile corespunzatoare, stabilite de catre Consiliul de Administratie, vor fi facute 
publice catre actionari printr-un comunicat. 



 
 

 
 
 
 
 
Hotararea nr.3 Se aproba descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul 

financiar 2016. 
 

            Hotararea nr.4 Se aprobă prelungirea mandatului administratorilor societatii, respectiv al dlui. Simionescu Dan, al 
d-nei. Ianculescu Carmen si al dlui Mihalcea Petru, pe o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 28.04.2017 până 
la data de 28.04. 2021. 
 
 Hotararea nr.5 Se aproba prelungirea contractelor de administrare pentru funcţia de Preşedinte, Vicepreşedinte 
şi membru al Consiliului de Administraţie si desemnarea mandatarului convenţional în persoana d-nei. Boeriu Daniela 
Carmen pentru semnarea actelor aditionale de prelungire a contractelor de administrare din partea societăţii. 

 
Hotararea nr.6 Se aprobă mentinerea nivelului indemnizaţiilor actuale, pentru administratorii societatii. 

 
 Hotararea nr.7 Se aprobă data de 12.09.2017 ca data de înregistrare, pentru identificarea acţionarilor asupra 
cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor adoptate în prezenta şedinţă. 
 

Hotararea nr.8  Se aprobă data de 11.09.2017 ca ex data, conform Regulamentului nr.6/2009. 
 
Hotararea nr.9 Se aproba data de 02.10.2017 ca data platii, dividendelor distribuite din profitul realizat in exercitiul 

financiar 2016.  
 
Hotararea nr.10 Se mandatează dna Stoian Mihaela Florentina, pentru efectuarea tuturor formalităţilor cerute de 

lege pentru înregistrarea şi publicarea hotărârii adoptate. 
 
 
 
 

Director General, 

Simionescu Dan 

 

 


