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Extras
1180/1990, ca societate comerciala cu capital integral de stat, continuând activitatea Institutului PB
înﬁintat la data de 01.02.1953 si a fost înregistrata la Oﬁciul Registrului Comertului sub nr. J40/20/1990 în
data de 28.03.1990.
În anul 1994, PB S.A. a devenit societate cu capital integral privat.
Actionarii actuali ai Societatii sunt persoanele ﬁzice si juridice mentionate în lista anexata prezentului act
constitutiv.
ARTICOLUL 1 - DENUMIREA SI FORMA JURIDICA A SOCIETATII
1.1. Denumirea societatii comerciale pe actiuni este PB S.A. (denumita în continuare Societatea).
1.2. Societatea este persoana juridica româna, constituita ca societate comerciala pe actiuni si îsi
desfasoara activitatea în conformitate cu prevederile legii române si ale actului constitutiv.
1.3. În orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente întrebuintate în comert, emanând
de la Societate, se vor mentiona denumirea, forma juridica, sediul social, numarul din Registrul Comertului,
codul unic de înregistrare si capitalul social subscris si varsat.
ARTICOLUL 2 - DURATA SOCIETATII
2.1. Societatea se constituie si va functiona pe o durata nelimitata, în conformitate cu dispozitiile legale în
vigoare.
ARTICOLUL 3 - SEDIUL SOCIETATII
3.1. Sediul Societatii este situat în România, Bucuresti, Str. Paris nr. 2, Sector 1. Acest sediu poate ﬁ mutat
în orice alt loc din România în baza hotarârii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, adoptata în
conditiile de validitate prevazute în prezentul Act Constitutiv.
ARTICOLUL 4 - FILIALE SI SUCURSALE
3.1. Societatea va putea sa înﬁinteze ﬁliale, sucursale, reprezentante, birouri, puncte de lucru, agentii, în
orice localitate din România sau din strainatate, potrivit hotarârii adunarii generale a actionarilor, luata în
conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare si cu prevederile actului constitutiv al Societatii,
precum si cu respectarea formalitatilor de constituire si înregistrare speciﬁce locului unde acestea vor
functiona.
3.2. Societatea are înﬁintate urmatoarele puncte de lucru:
a) Bld. Dinicu Golescu nr. 4, Sector 1, Bucuresti;
b) Calea Grivitei nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti.

ARTICOLUL 5 - OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII
5.1. Domeniul principal de activitate al Societatii este: Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de
consultanta tehnica legate de acestea, cod CAEN 742.
Activitatea principala este Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de
acestea, cod CAEN 7420.
5.2. Activitati secundare:
" Activitati de servicii anexe agriculturii; gradinarit peisagistic (arhitectura peisagera), cod CAEN 0141;
" Editarea cartilor, cod CAEN 2211;
" Alte activitati de editare, cod CAEN 2215;
" Alte activitati de tiparire n.c.a., cod CAEN 2222;
" Legatorie, cod CAEN 2223;
" Alte lucrari de tipograﬁe, cod CAEN 2225;
" Demolarea constructiilor, terasamente si organizare de santiere, cod CAEN 4511;
" Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii, cod CAEN 4512;
" Lucrari de instalatii electrice, cod CAEN 4531;
" Constructii de cladiri si lucrari de geniu, cod CAEN 4521;
" Lucrari de învelitori, sarpante si terase la constructii, cod CAEN 4522;
" Constructii de autostrazi, drumuri, aerodroame si baze sportive, cod CAEN 4523;
" Alte lucrari speciale de constructii, cod CAEN 4525;
" Lucrari de izolatii si protectie anticoroziva, cod CAEN 4532;
" Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, cod CAEN 4533;
" Alte lucrari de instalatii, cod CAEN 4534;
" Lucrari de ipsoserie, cod CAEN 4541;
" Lucrari de tâmplarie si dulgherie, cod CAEN 4542;
" Lucrari de pardosire si placare a peretilor, cod CAEN 4543;
" Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri, cod CAEN 4544;
" Alte lucrari de ﬁnisare, cod CAEN 4545;
" Închirierea utilajelor de constructii si demolare, cu personalul de deservire aferent, cod CAEN 4550;
" Întretinerea si repararea autovehiculelor, cod CAEN 5020;
" Intermedieri în comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semiproduse,
cod CAEN 5111;

" Intermedieri în comertul cu material lemnos si de constructii, cod CAEN 5113;
" Intermedieri în comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane, cod CAEN 5114;
" Intermedieri în comertul cu mobila, articole de menaj si de ﬁerarie, cod CAEN 5115;
" Intermedieri în comertul cu textile, confectii, încaltaminte si articole, cod CAEN 5116;
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