BRAICONF S.A.
BRCR
Brăila, str. Scolilor, nr. 53, judetul Braila, ROMÂNIA
Capital Social 4.481.550 lei; valoare nominală acțiune 0,10 lei
Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Brăila cu Nr. J09/5/1991
Cod unic de inregistrare: RO 2266085

CATRE,
I. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA,
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
FAX A.S.F.: 021 6596051 / 6596414; si
II. B.V.B. S.A. BUCURESTI – Piata AeRO Premium,

Raport curent conform: Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și
operațiuni de piață și a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de
instrumente financiare și operațiuni de piață.
Data raportului: 20.03.2020
Denumirea entității emitente: BRAICONF S.A., cod BVB: BRCR
Sediul social: Brăila, str. Scolilor, nr. 53, judetul Braila
Numărul de telefon/fax: 0239.69.22.00/0239.68.51.63
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 2266085
Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J09/5/1991
Capitalul social subscris şi vărsat: 4.481.550 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB - piața
AeRO premium.

Evenimente importante de raportat.
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale.

Nu este cazul.
b) Alte evenimente:
Având în vedere situația epidemiologică determinată de răspândirea COVID19 pe teritoriul României, a măsurilor luate de către autorități prin decretul de
declarare a stării de urgență din 16.03.2020, precum și recomandările Autorității de
Supraveghere Financiară, Consiliul de Administrație Braiconf S.A.:
- recomandă acționarilor Braiconf S.A. ca, în vederea exprimării dreptului de
vot în cadrul Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor din data de 01.04.2020, precum și în cadrul Adunării Generale Ordinare
a Acționarilor din data de 02.04.2020, să utilizeze mijloacele de vot prin
corespondență, conform instrucțiunilor din notele convocatoarelor adunărilor
generale menționate.
- solicită tuturor acționarilor ce doresc să participe la adunările generale, prin
prezența fizică la sediul societății, să anunțe Consiliul de Administrație asupra
acestei intenții cu cel puțin 5(cinci) zile înaintea datei adunării generale la care doresc
să participe, la adresele de e-mail menționate în convocatoarele adunărilor generale
menționate, în vederea efectuării tuturor pregătirilor necesare pentru a proteja
sănătatea participanților, precum și pentru a asigura respectarea cu strictețe a
măsurilor dispuse de autorități.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Robert Zisu

