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                        Către 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
BURSA DE VALORI BUCUREŞTI 

 

RA P O R T   CURENT 
Conform Regulamentul CNVM nr. 1/2006 

 
 
    Data raportului: 13.04.2017 
 
- Societatea : MOBEX  S.A.; 
- Sediul social principal: Tîrgu Mureş,  str. Căprioarei nr. 2,  Jud. Mureş; 
- Telefon: 0265/210652; Fax: 0265/211020 
- Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului  Comerţului: RO 1222544; 
- Numărul şi data înreg. la Oficiul Registrului Comerţului: J 26/8/1991; 
- Capital subscris şi vărsat:   4.238.357  lei 
- Număr de acţiuni: 1.695.343 acţiuni comune, a câte 2,5 lei fiecare; 
- Este listată la Bursa de Valori Bucureşti ATS AeRO, simbol: MOBG. 
 
 

HOTĂRÂRI ALE  ADUNĂRII  GENERALE  ORDINARE  A  

ACŢIONARILOR  din  13.04.2017 

 

Adunarea generală ordinară a acţionarilor de la MOBEX S.A., convocată pentru data de 
13.04.2017, ora 11,00 şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare, fiind îndeplinite condiţiile 
de publicitate şi cvorum conform dispoziţiilor legale (Legea  societăţilor comerciale nr. 
31/1990, republicată, cu modificările ulterioare; Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi 
Regulamentul CNVM nr.1/2006, disp. Actului constitutiv), aşa cum rezultă din procesul verbal 
al secretariatului tehnic al şedinţei, respectiv:  
Anunţul privind convocarea adunării generale ordinare a acţionarilor a fost publicat, cu 30 de 
zile înainte de întrunire în: 

- „ Monitorul Oficial “ partea a IV –a,  nr . 804 din 10.03.2017;       
- „Cuvântul Liber’’ nr. 46 (7.012) din 09.03.2017, pagina 10; 

Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societăţii www.mobex.ro, la 
termenul anunţat în convocator, cu drept de acces pentru toţi cei interesaţi  

Din numărul total al acţionarilor de 2.540  înscrişi în Registrul acţionarilor furnizat de 
Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referinţă 29.03.2017 au fost prezenţi un nr. de 9 
acţionari și unul a votat prin corespondență, deţinând în total 1.385.794 acţiuni din numărul 
total de 1.695.343, adică 81,74 %  din capitalul social; 

După discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală  
Ordinară a Acţionarilor: 
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HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Hotărârea nr. 1 Aprobă în unanimitate situaţiile financiare anuale încheiate la data de 
31.12.2016 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de administraţie şi a raportului 
auditorului financiar independent. 
 
Hotărârea nr. 2 Aprobă în unanimitate descărcarea de gestiune a administratorilor pentru 
exerciţiul financiar 2016. 
  
Hotărârea nr. 3 Aprobă în unanimitate ca pierderea înregistrată în anul 2016 în sumă de  
– 892.023 lei să fie acoperită din rezervele create în anii precedenți 
 
Hotărârea nr. 4 Aprobă cu unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli pe 2017. 
Aprobă cu 78,6% din voturile prezente și reprezentate Planul de investiţii suplimentat pe anul 
2017.  
          
Hotărârea nr. 5 Aprobă în unanimitate prescrierea dreptului acționarilor de a solicita plata 
dividendelor cuvenite și neridicate, aferente anului 2012, în cuantum de 34.129 lei, și 
înregistrarea acestora la ”ALTE VENITURI”. 
 
Hotărârea nr. 6 Aprobă în unanimitate data de 09.05.2017, ca dată de înregistrare pentru 
identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA și a datei de 
08.05.2017 ca fiind data ex-date, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul 
CNVM nr. 6/2009. 
 
Hotărârea nr. 7 Aprobă în unanimitate mandatarea cons.jur. Bogdan Anca Viorica, să 
efectueze procedurile și formalitățile care se impun în legătură cu hotărârile luate. 
 

PRESEDINTELE 
 CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, 

Popescu Mihail 
 
 
 
 

 SECRETARI AGOA: 
                                                                                     Bogdan Anca 
                                                                                     Laslo Marieta 

                                                                                                                         Bărdăşan Carmen 

 


