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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 

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: 25.03.2021 

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: 34184455 

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

Capital social subscris și vărsat: 169.300 lei 

Piața pe care se tranzacționează valorile 
mobiliare emise: 

Sistemul multilateral de tranzacționare (SMT – 
piața AeRO) 

 

 

Evenimente importante de raportat: Deschiderea magazinului din Str. Prelungirea 

Ghencea, București 

 

Administratorul unic al MAMBRICOLAJ S.A. a anunță investitorii că în data de 30.03.2021 

se deschide punctul de lucru (magazin) din str. Prelungirea Ghencea nr. 299-301, București.  
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MAM Bricolaj anunță deschiderea celui de-al treilea magazin din București, după o 

investiție de 1,65 de milioane de euro 

 

București, 25 martie 2021 - MAM Bricolaj, companie românească din industria de bricolaj, 

anunță deschiderea unui nou magazin în București în data de 30 martie 2021. Acesta este 

rezultatul unei investiții de 1,65 milioane de euro și face parte din strategia de dezvoltare a 

companiei. MAM Bricolaj vizează atât extinderea la nivel național, cât și creșterea numărului 

de puncte de lucru din București, unde a ajuns acum la 3 unități.  

 

Noul magazinul este situat pe str. Prelungirea Ghencea nr. 299-301 și are o suprafață totală de 

1.500 de metri pătrați, cu o suprafață de vânzare de 1.000 de metri pătrați. Magazinul include 

spațiu de depozitare și birouri, care sunt situate la etajul 1. Investiția pentru magazin s-a ridicat 

la 1,3 milioane de euro pentru achiziția spațiului, iar 350.000 de euro au fost alocați pentru 

amenajare. În noul magazin lucrează în prezent 30 de angajați.   

 

„Avem în plan extinderea la nivel național, tocmai de aceea suntem bucuroși să anunțăm 

deschiderea celui de-al treilea magazin MAM Bricolaj din București. Acesta vine ca o certitudine 

a ritmului susținut de creștere pe care îl avem. Totodată, vrem să fim cât mai aproape de clienții 

noștri și să le oferim cele mai bune soluții pentru orice proiect de amenajare interioară, astfel că 

avem un portofoliu extrem de diversificat de produse. Pe termen lung, vizăm creșterea rețelei 

MAM Bricolaj și vrem să intrăm și pe alte piețe decât cea din București. Următorul magazin va fi 

situat în Brașov, acolo unde am început deja o serie de demersuri pentru deschidere. Vrem să 

fim aproape de consumatori și să ajungem la 12 magazine în marile orașe din țară și nu numai”, 

a declarat Cristian Găvan, fondator MAM Bricolaj.  

 

Magazinul din zona Ghencea va dispune de peste 11.000 de produse și va include categorii noi 

de produse. Magazinul operează în sistem cash & carry, iar clienții pot apela ori de câte ori au 

nevoie la consilierii MAM Bricolaj pentru ajutor sau consultanță specializată cu privire la 

produsele căutate. 
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Despre MAM Bricolaj 

Din 2011, MAM Bricolaj a implementat un sistem inovator și comod de achiziționare a 

materialelor pentru mobilier. Este singurul furnizor cu autoservire din acest domeniu în România. 

Magazinul are peste 10.000 de produse în stoc și cea mai complexă gamă. 

Din 2013, MAM Bricolaj organizează și cursul „Școala de Mobilă” cu scopul de a instrui meseriașii 

din domeniu cu privire la noile sisteme apărute. Acesta se adresează și pasionaților de mobilă 

care vor să învețe mai mult. Din primavara Cursul va fi disponibil și online.  

Mai multe informații despre MAM Bricolaj pot fi găsite pe site-ul companiei sau pe pagina de 

Facebook.  

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății, la tel. 0740 40 98 13 sau la adresa 

de email investitor@mam-bricolaj.ro.  

https://webshop.mam-bricolaj.ro/inscrieri-scoala-de-mobila-mam/
https://webshop.mam-bricolaj.ro/inscrieri-scoala-de-mobila-mam/
https://webshop.mam-bricolaj.ro/
https://webshop.mam-bricolaj.ro/
https://www.facebook.com/mambricolaj/
https://www.facebook.com/mambricolaj/
https://www.facebook.com/mambricolaj/
mailto:r.zamfir@mam-bricolaj.ro

