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BRICOMAT SA - în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement  

Sediu social: Municipiul Sibiu, Șos. Alba Iulia, nr. 112, Județul Sibiu 

CUI RO788333, J32/200/1991  

Dosar nr. 5525/85/2017 

Tribunalul Sibiu  

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

 

Proces Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății 

BRICOMAT SA 

 

Încheiat astăzi, 29.06.2020, ora 14:00, la sediul social al societății BRICOMAT  SA din 

Municipiul Sibiu, Șos. Alba Iulia, nr. 112, Județul Sibiu, cu prilejul şedinţei Adunării Generale 

Ordinare a Acționarilor debitoarei BRICOMAT SA, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. 

1-2 lit. a) – c), art. 117 din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 58 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 

85/2014. 

Convocarea adunării a fost realizată de administratorul judiciar prin publicarea acesteia în 

Monitorul Oficial al României nr. 1851 din 29.05.2020, potrivit art. 111 alin. 1-2 lit. a) – c), art. 

117 din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 58 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2014, art. 187 din 

Regulamentul ASF nr. 5/2018, Legea nr. 24/2017. 

 

Ordinea de zi a şedinţei este următoarea: 

1. Prezentarea si aprobarea Bilanțului contabil la 31.12.2019, 

2. Prezentarea si aprobarea Contului de profit și pierderi la 31.12.2019, 

3. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2019. 

 

Prezenta ședință a adunării generale ordinare a acționarilor este prezidată de către 

reprezentantul CITR Filiala Bihor SPRL, în conformitate cu dispozițiile art. 58 alin. 1 lit. g) din 

Legea nr. 85/2014. Secretariatul ședinței este asigurat de către administratorul judiciar. 

 

 Societatea prezintă următoarea structură de acționariat:  

CITR 

INTRARE/IEȘIRE 

Nr. 258 Data: 29.06.2020 



 

2 
 

Acționari 
  Total aport  

(RON) 
  Procent 

CARABULEA  ILIE 1.523.715 59,8895% 

CARPATICA ASIG SA 625.000 24,5656% 

ATLASSIB SRL 331.365 13,0243% 

Alte persoane juridice 100 0,0039% 

Alți acționari persoane fizice  64.027,50 2,5165% 

  Total 2.544.207,50  100,00% 

La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății BRICOMAT SA nu s-a 

prezentat niciun acționar, însă a trimis vot scris (vot prin corespondență) următorul acționar 

(deținând 59,8895% din capitalul social): 

➢ CARABULEA ILIE; 

În conformitate cu prevederile art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990: „Pentru validitatea 

deliberărilor adunării ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care să reprezinte cel puţin jumătate 

din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acţionarii ce deţin majoritatea absolută din capitalul 

social reprezentat în adunare, dacă în actul constitutiv sau în lege nu se prevede o majoritate mai mare.” 

Constatându-se întrunirea cvorumului Adunării conform actului constitutiv (cel puțin 

jumătate din capitalul social, respectiv 59,8895% din capitalul social), s-a procedat la discutarea 

ordinii de zi. 

 

●●● 

 

1. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2019. 

 

Referitor la primul punct aflat pe ordinea de zi, prin votul scris al acționarului CARABULEA 

ILIE, înregistrat sub nr. 372/23.06.2020, a precizat că acordă vot pentru. 

 

În consecință, se constată că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății BRICOMAT 

SA, (cu 59,8895% din capitalul social), a luat prezenta 

 

HOTĂRÂRE NR. 1 

 

Se aprobă bilanțul contabil la 31.12.2019. 

 

●●● 
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2. Prezentarea și aprobarea contului de profit și pierderi la 31.12.2019. 

 

Raportat la cel de-al doilea punct aflat pe ordinea de zi, prin votul scris al acționarului 

CARABULEA ILIE, înregistrat sub nr. 372/23.06.2020, a precizat că acordă vot pentru. 

 

 

În consecință, se constată că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății BRICOMAT 

SA, (cu 59,8895% din capitalul social), a luat prezenta 

 

HOTĂRÂRE NR. 2 

 

Se aprobă contul de profit și pierderi la 31.12.2019. 

 

●●● 

 

3. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2019. 

 

Raportat la ultimul punct aflat pe ordinea de zi, prin votul scris al acționarului CARABULEA 

ILIE, înregistrat sub nr. 372/23.06.2020, a precizat că acordă vot pentru. 

 

 

 

În consecință, se constată că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății BRICOMAT 

SA, (cu 59,8895% din capitalul social), a luat prezenta 

 

 

HOTĂRÂRE NR. 3 

 

 

Se aprobă raportul auditorului financiar pe anul 2019. 

 

 

Prezentul proces verbal conține 4 (patru) pagini și a fost redactat într-un singur exemplar. 
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Constituie anexe ale prezentului proces verbal, care fac parte integrantă din acesta: 

 

1. Bilanțul contabil la 31.12.2019;  

2. Contul de profit și pierderi la 31.12.2019; 

3. Raportul auditorului financiar pe anul 2019; 

4. Votul scris al acționarului Carabulea Ilie. 

 

 

PREȘEDINTELE ADUNĂRII 

Boiciuc Ciprian Bogdan 

Partner 

CITR Filiala Bihor SPRL  

AMM 
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Subscrisa, CITR Filiala Bihor SPRL, cu sediul în Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr. 24, jud. 

Bihor, și sediul procesual ales în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 48, et. 3, jud. Cluj, nr. de 

înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale UNPIR: RFO 0396 din 01.06.2009, cod de 

înregistrare fiscală nr. 25979789, în calitate de administrator judiciar al  societății BRICOMAT 

SA - în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement - cu sediul social în 

Municipiul Sibiu, Șos. Alba Iulia, Nr. 112, Judet Sibiu, având CUI RO788333, înmatriculată la 

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/200/1991, desemnat 

prin sentința civilă pronunțată în data de 20.12.2017 coroborat cu Sentința nr. 1/C/06.01.2020, 

în dosarul nr. 5525/85/2017 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu, Secţia a II-a civilă, de contencios 

administrativ şi fiscal, în temeiul art. 111 alin. 1-2 lit. a) – c), art. 117 din Legea nr. 31/1990 

coroborat cu art. 58 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2014, art. 187 din Regulamentul ASF nr. 

5/2018, Legea nr. 24/2017 

 

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 

SOCIETĂȚII BRICOMAT SA 

 

Pentru data de 29.06.2020, ora 14.00, la sediul social al societății BRICOMAT SA din 

Municipiul Sibiu, Șos. Alba Iulia, nr. 112, Județul Sibiu, având următoarea ORDINE DE ZI: 

 

1. Prezentarea si aprobarea Bilanțului contabil la 31.12.2019, 

2. Prezentarea si aprobarea Contului de profit și pierderi la 31.12.2019, 

3. Prezentarea și aprobarea Raportului auditorului financiar pe anul 2019. 

 

Dacă Adunarea Generală a Acționarilor nu se poate întruni din cauza neîndeplinirii condiţiilor 

cerute pentru deliberare la prima convocare, Adunarea se va întruni în a doua convocare în 

data de 30.06.2020, ora 14:00, la adresa stabilită pentru prima convocare. 

 

Acționarii vor putea participa şi vota în cadrul adunării generale și prin corespondență 

electronică, votul va fi transmis atât administratorului judiciar pe adresa de e-mail 

office@citr.ro, cât și pe adresa de e-mail office@bricomat.ro.  

Acționarii pot participa şi vota în Adunare prin reprezentare prin alți acționari, în baza unei 

procuri speciale, acordate pentru respectiva Adunare, utilizându-se formulare de 

împuternicire specială. Formularele de împuternicire specială pentru reprezentare în AGA vor 
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putea fi obținute începând cu data de 10.06.2020, ora 16.00, fie de la administratorul judiciar, 

fie de la societate, prin solicitare la adresele de e-mail office@citr.ro, office@bricomat.ro. 

 

Procurile/împuternicire vor fi transmise inclusiv prin corespondență electronică 

administratorului judiciar (office@citr.ro) și societății (office@bricomat.ro) cu cel puțin 3 zile 

înainte de convocarea Adunării Acționarilor, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului 

de vot în acea Adunare. 

Acţionarii au drepturile prevăzute la art. 92 alin. (3)-(6) din Legea nr. 24/2017, de a introduce 

noi puncte pe ordinea de zi până la data de 15.06.2020, ora 14.00. 

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a 

adunării generale (art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018) până în data de 15.06.2020, ora 

14.00. 

Data de referinţă este 10.06.2020, doar persoanele care sunt acţionari la această dată au dreptul 

de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale. 

Textul integral al documentelor şi al proiectelor de hotărâre menţionate la art. 188 alin. (1) lit. 

c) şi d) vor fi disponibile/afișate pe site-ul http://bricomat.ro/, începând cu data de 10.06.2020 

sau vor putea si solicitate la adresele de e-mail office@citr.ro, office@bricomat.ro. 

 

 

Cluj-Napoca 

AMM 

CITR Filiala Bihor SPRL 

                                            Partner 

                                  Boiciuc Ciprian Bogdan 
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ANEXĂ 

la convocatorul SC BRICOMAT SA nr. 233/26.05.2020 

 

 

Subscrisa, CITR Filiala Bihor SPRL, administrator judiciar al societății BRICOMAT SA, 

declar că documentul Convocare a adunării generale ordinare a acționarilor societății 

BRICOMAT SA conține 3723 caractere cu spații. 

 

 

Semnătura  

 

 

 

 

 

 


