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 Societăților 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 Comerțului 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,
Secția 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
dinMunicipiul 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
condițiilor 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 putea fi obținute începând cu data de 10.06.2020, ora 16.00, fie de la administratorul
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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 sancțiunea pierderii exercițiului dreptului
de vot în acea Adunare.
Acționarii 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 acționar 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 referință este 10.06.2020, doar persoanele care sunt acționari 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 menționate 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
26.05.2020

CITR Filiala Bihor SPRL
Partener
Boiciuc Ciprian Bogdan
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Subscrisa, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare Regulamentul) deținem calitatea de operator. Având în vedere faptul
că specificul atribuțiilor unui administrator judiciar/lichidator implică şi prelucrarea în temeiul Legii Insolvenței și a dispozițiilor legale incidentale a datelor cu caracter personal, vă
solicităm respectuos să vă asigurați că orice document pe care ni-l transmiteți şi orice comunicare se efectuează cu respectarea dispozițiilor legale ale Regulamentului, că persoanele vizate şiau dat acordul şi/sau au cunoştință de acest transfer al datelor lor cu caracter personal, şi că ne transmiteți doar acele documente adecvate, relevante şi limitate la ceea ce e necesar pentru a
ne îndeplini atribuțiile. Menționăm, de asemenea, că vom prelucra datele primite strict în scopul gestionării acestei debitoare, într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, că
aceste date vor fi colectate, înregistrate, organizate, structurate, adaptate sau modificate, extrase, consultate şi utilizate doar pentru a ne îndeplini atribuțiile, conform legii şi a instrucțiunilor
instanței şi că vor fi divulgate celorlalți participanți ai procedurii, în conformitate cu legea, instrucțiunile instanței si în măsura necesității. De asemenea, vom stoca datele furnizate cu
caracter personal pentru o perioadă de 2 ani după finalizarea procedurii de insolvență. Vă garantăm că toți angajații şi colaboratorii noştri respectă strict confidențialitatea datelor, că toate
datele pe care ni le furnizați, inclusiv datele cu caracter personal, sunt tratate cu respect de către reprezentanții noştri, acestea fiind prelucrate de către echipa de caz care gestionează
debitoarea în cauză. Pentru mai multe informații cu privire la politica noastră internă de protecție a datelor cu caracter personal precum şi detalii în ceea ce priveşte drepturile persoanelor
vizate de a ne solicita accesul, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, sau orice alte
întrebări aferente, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: protectia.datelor@citr.ro
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