
 
 

 
 
 
 
 
Nr. 7789/11.07.2018 
 
Către:   Bursa de Valori Bucureşti  
  Autoritatea de Supraveghere Financiara  Bucureşti 
 
În atenţia: Direcţiei Emitenţi 
 

Vă transmitem alăturat Raportul curent privind Decizia Consiliului de Administratie a S.C. Braiconf S.A. 
 
 

  
RAPORT CURENT 

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata  
si a 

Regulamentul ASF  nr.5/2018  privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata   
 
 

Data raportului: 11.07.2018 
Denumirea societatii: S.C. BRAICONF S.A. 
Sediul social: Brăila, Str. Şcolilor nr. 53, cod poştal 810517  
Capital social: 4.481.550 lei  
Cod fiscal: RO 2266085 
Nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J 09/5/22.01.1991 
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, AERO  
 
Evenimente importante de raportat:  

In conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si 
art.144 din Regulamentul ASF nr.5/2018  privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata  va comunicam 
Deciziile Consiliului de Administratie al S.C. Braiconf S.A. din data de 11.07.2018. 

Decizia nr.10/11.07.2018 

 Art. 1 Avand in vedere incetarea suspendarii concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani al dnei 
Marcu Madalina, se aprobă incheierea contractului de mandat pentru functia de director general adjunct al dnei Marcu 
Madalina incepand cu data de 16.07.2018 si pana la data de 01.05.2021.   
               Art.2 Se mandateaza presedintele Consiliului de Administratie pentru semnarea contractului de mandat al 
directorului general adjunct. 
               Art. 3  Orice decizie anterioara, contrara dispozitiilor prezentei, se abroga. 
              Art.4 Se mandateaza Stoian Mihaela Florentina pentru efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru 
depunerea, inregistrarea si publicarea prezentei decizii. 
 

Decizia nr.11/11.07.2018 

Art. 1 Se ia act de demisia dnei Carmen Ianculescu din functia de membru al Consiliului de Administratie al SC 
Braiconf SA si se constata vacantarea unui post de administrator la nivelul societatii. 
 Art.2 Se aprobă numirea dlui Octavian Avrămoiu in functia de administrator provizoriu al SC Braiconf SA Braila, 
incepand cu data de 12.07.2018.   
               Art.3 Se mandateaza Stoian Mihaela Florentina pentru efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru 
depunerea, inregistrarea si publicarea prezentei decizii. 
 

Director General, 
Simionescu Dan 


