
 

 

CATRE,  

I. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ,  

SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE  

Fax ASF : 021 6596051 / 6596414 si 

II. BVB SA 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: 14.08.2020 

Denumirea entităţii emitente: BRAICONF SA, 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 Comerţului: RO 2266086 

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J09/5/1991 

Capitalul social subscris şi vărsat: 4.481.550 lei  

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB - piaţa 

AeRO premium.  

 

Evenimente importante de raportat: 

 

Consiliul de Administrație Braiconf SA aduce la cunoştinţa acţionarilor şi eventualilor 

investitori ca Electroarges SA a dat publicitatii Raportul curent prin care arata presiunile exercitate 

de catre ASF asupra Electroarges SA, si conducerii acestei societati, fiind in mod expres vizata 

persoana dlui. Stefan Constantin, care are functie de conducere si in cadrul Braiconf. 

In conditiile in care ASF a comunicat Electroarges SA adresa ASF nr. 8083/12.08.2020, adresa 

nr. 7588/11.08.2020 si Deciziile ASF nr. 957 si nr.958/05.08.2020, prin Adresa ASF nr. 

7585/11.08.2020, se solicita Braiconf, in aceleasi conditii ca si in cazul Electroarges, in termen de 24 

de ore, sa comunice ASF informatii privind programul de rascumparare anterior aprobat, invocandu-

se ca acestea ar fi in necesare deoarece ar avea legatura cu tranzactiile DEAL cu actiuni Braiconf din 

data de 03.07.2019, care privesc Electroarges SA, pentru a se verifica un posibil abuz de piata in 

legatura cu aceasta tranzactie DEAL. 

Avand in vedere adresele, masurile si amenzile aplicate Electroarges in aceasta perioada scurta 

de timp, Braiconf informeaza investitorii si actionarii ca apare ca exista o concertare a ASF, sau a 

persoanelor din interiorul ASF, pentru a se face, in mod nelegal, diverse presiuni asupra emitentilor in 

care dl. Constantin Stefan are functii de conducere, deci inclusiv si fata de emitentul Braiconf SA, dat 



 

 

fiind ca in acest emitent dl. Stefan Constantin detine functia de administrator, urmarindu-se in mod 

expres afectarea activitatii acestui emitent. 

Solicitarea ASF  apare ca vadit abuziva, atestand preocuparea intensa a acestei institutii si/sau 

a anumitor persoane din conducerea acestei institutii, privind persoana dlui. Stefan Constantin, din 

moment ce: 

- Prin Adresa ASF nr. 6809/08.08.2019 ASF a verificat tranzactia cu actiuni Braiconf, 

solicitand Electroarges informatii, verificarea privind, in prima faza, respectarea conditiei 

de a nu se depasi prin efectuarea tranzactiei valorile prevazute de art. 90 alin. 1 din Legea 

nr. 24/2017, raspunsul emitentului fiind transmis catre ASF, rezultand cu evidenta ca nu 

exista nicio neregula in legatura cu tranzactia; 

- Cu toate acestea, la mai bine de 1 an de zile, se invoca, in contextul in care s-au 

transmis adresele mai sus mentionate catre Electroarges, ca ar exista in continuare o 

investigatie derulata de catre ASF cu privire la tranzactiile DEAL din 03.07.2019, pe 

aspecte care privesc „abuzul de piata", investigatie care evident ca nu are niciun obiect real, 

altul decat acela de intimidare a Braiconf si a persoanelor din conducerea acestei societati; 

- Tot in ceea ce priveste preocuparile intense privind pe dl. Constantin Stefan, ASF a 

invocat in dosarul penal al Grupului Chelu, nr. 394/D/P/2007, in legatura cu operatiuni in 

care aceasta persoana a fost parte, operatiuni care sunt DEAL, altele decat cele privind 

actiunile Braiconf, faptul ca ar exista infractiunea de manipulare a pietei de capital – aspect 

deosebit de grav in contextul solicitarilor ulterioare; 

- Prin Ordonanta de clasare a DIICOT din 03.03.2020, care a fost comunicata si 

ASF, in dosarul nr. 394/D/P/2007, se arata in mod expres (pag.  275) ca nu poate exista 

nicio manipulare a pietei prin executarea unor tranzactii DEAL cu actiuni, deoarece 

pretul inregistrat de aceste tranzactii „nu este luat in considerare in intocmirea statisticilor 

zilnice de pret si nu influenteaza pretul din piata principala, conform art. 165 si art. 166 din 

Codul B.V.B", retinandu-se ca „Numai pretul unei actiuni de pe piata Regular – piata 

de licitatii – poate fi supus unei activitati de manipulare…” 

Ca atare, ASF insista in mod abuziv, pentru a intimida, in presupuse cercetari a unor tranzactii 

DEAL, invocand ca ar verifica daca exista indiciile manipularii pietei, in conditiile in care, 

presupunand ca nu ar cunoaste ca prin tranzactiile DEAL nu se poate manipula piata, catre ASF a fost 

totusi comunicata solutia DIICOT de clasare anterior mentionata, care a aratat, in legatura cu tranzactii 

similare, si in care chiar persoana vizata de catre ASF - dl. Stefan Constantin - a fost implicata, ca nu 

poate exista manipularea pietei. 

Pentru aceste motive, avand in vedere situatia deosebit de grava, determinata de faptul ca apare 

ca ASF exercita deliberat si abuziv atributiile conferite de lege, invocand verificari pentru posibile 

abuzuri de piata in legatura cu tranzactii DEAL, desi cunoaste sau ar trebui sa cunoasca ca acest lucru 

nu este posibil, cu atat mai grav cu cat a invocat anterior in mod injust fapte penale fate de aceste 

situatii,  Braiconf informeaza actionarii si investitorii ca a constatat exercitarea abuziva a 

drepturilor de catre ASF, si incalcarea de catre ASF in legatura cu Braiconf  a dispozitiilor art. 15 

din Codul Civil "Niciun drept nu poate fi exercitat în scopul de a vătăma sau păgubi pe altul ori într-

un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe.", urmand a se lua masurile legale in acest sens. 

Motivele detaliate in legatura cu situatia ASF, precum si documentele relevante, se regasesc in 

raspunsul Braiconf la solicitarea ASF din Adresa ASF nr. 7585/11.08.2020 atasat la prezentul raport 

curent. 




