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RAPORT CURENT 10/2021 

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni 
de piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața 
și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare. 
 

Data raportului 26.04.2021 
Denumirea societății MAMBRICOLAJ S.A. 
Sediul social București, Str. Serii Nr. 6, Sector 2 
Telefon 0740 40 98 13 
Email investitor@mam-bricolaj.ro   
Nr. înreg. la ONRC J40/599/2011 
Cod unic de înregistrare 27933834 
Capital social subscris și vărsat 169.300 lei 
Număr de acțiuni 169.300.000 
Piața de tranzacționare SMT AeRO Premium, simbol MAM 

 

Evenimente importante de raportat: Indicatorii de performanță cheie înregistrați de companie în T1 
2021 

Deoarece compania nu va publica raportul aferent trimestrului 1 al anului 2021,  conducerea 
MAMBricolaj S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează toate părțile interesate despre 
indicatorii de performanță cheie înregistrați de către companie în T1 2021.  

În T1 2021, Compania a înregistrat o creștere a vânzarilor în cadrul rețelei de magazine de peste 45%, 
comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020. Creșterea este datorată atât creșterii numărului de 
clienți și a numărului de tranzacții, cu peste 28% față de T1 2020, dar și a valorii bonului mediu pe 
tranzacție, cu peste 13% față de anul precedent. 

Compania își menține țintele de creștere pentru următoarea perioadă și are în plan continuarea 
dezvoltării rețelei de magazine și la nivel național. În data de 30.03.2021, în urma unei investiții de 1,65 
milioane de euro, MAMBricolaj S.A. a deschis un nou magazin în str. Prelungirea Ghencea nr. 299-301, 
București. MAMBricolaj S.A. vizează atât extinderea la nivel național, cât și creșterea numărului de 
puncte de lucru din București, unde a ajuns în prezent la 3 unități.  

Compania va publica raportul financiar aferent primului semestru din 2021, în data de 31.08.2021. 

Cristian GĂVAN  

Administrator unic 
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