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 I   Evenimente importante de raportat 

           a) Schimbări în controlul  asupra societăţii comerciale-Nu este cazul  

           b) Achiziţii sau înstrăinări substanţiale de active – Nu este cazul 

           c)  Procedura falimentului – Nu este cazul 

d) Tranzacţii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297 / 2004 ( Orice act juridic 
încheiat de către societate cu administratorii,angajaţii,acţionarii care deţin controlul precum şi 
cu persoanele implicate cu aceştia , a cărui valoare cumulată reprezintă cel puţin echivalentul în 
lei a 50.000 Euro)  -Nu este cazul 

 

e) Alte evenimente 

Consiliul de administraţie al SC MOBICRASNA SA Carei, a  convocat Adunarea Generală Ordinară   
a Acţionarilor pe data de 02.04.2013 cu următoarea ordine de zi: 



1.Prezentarea raportului de gestiune al administratorilor 
 2.Prezentarea raportului  auditorilor financiari 
 3.Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii pentru anul 2012 . 
 4.Stabilirea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013. 
 5.Prezentarea şi aprobarea planului de investiţii pe 2013. 
 6.Revocarea administratorilor prin expirarea mandatului si descarcarea de gestiune a 
administratorilor. 
 7.Numirea si alegerea noilor administratori. Lista cu persoanele propuse pentru functia de 
administrator este urmatoare: Popa Mihaela – domiciliul Carei/SM – studii superioare; Barta Ludovic – 
domiciliul Satu Mare – studii superioare; Potrovita Radu Ioan – domiciliul Carei/SM – studii medii; 
Pereni Jozsef  - domiciliul Carei/SM – studii superioare, Negreanu Mihaela Amalia – domiciliul Carei/ 
SM – studii medii; Gurzau Viorel Gheorghe -  domiciliul Carei/SM- studii superioare.  
 8.Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng 
hotărârile A.G.O.A.  

 
 Data de referinţă pentru actionarii  cu drept de vot este  12.03.2013 
 Adunarea generală s-a desfasurat la prima  convocare în data de 02.04.2013 fiind indeplinite 
conditiile de cvorum referitoare la validitatea deliberarilor precum si formalitatile prevazute de lege 
si actul constitutiv privind publicitatea adunarii (publicarea in M.O.F. partea IV-a si intr-un cotidian 
de interes local). 
 La AGOA din data de 02.04.2013 au fost prezenti nominal 3 actionari si prin reprezentare 2 
actionari, detinatori ai unui numar de 3.425.919 actiuni, carora le corespunde un procent de 83.31% 
din capitalul social al societatii. 
 Punctele 1,2,3,4,5 de pe ordinea de zi au fost aprobate cu majoritatea de voturi. 
 La punctul 6, revocarea si descarcarea de gestiune a  administratorilor a fost votata prin vot 
secret pe buletine de vot. In urma numararii acestora s-a votat astfel: pentru -3.400.709 voturi, 
impotriva – 0 voturi, abtineri – 25.210 voturi. 

 La punctul 7 s-a aprobat alegerea şi numirea în funcţia de administrator a numiţilor: Popa 
Mihaela, cetăţean roman, cu domiciliul în loc. Carei, str. Bartok Bela, nr. 8, ap. 14, jud. Satu Mare, 
identificat cu C.I. seria SM, nr. 173882, emis la data de 18.05.2004, CNP 2800107303701 - preşedinte, 
Potroviţă Radu Ioan, cetăţean român, cu domiciliul în loc. Carei, str. Mărăşeşti, nr. 52, jud. Satu Mare, 
identificat cu C.I. seria SM, nr. 368578, emis la data de 23.02.2010 de către SPCLEP Carei, CNP 
1760202300010 - membru, Barta Ludovic, cetăţean român, cu domiciliul în loc. Satu Mare, str. Ganea, 
bl. CG14, ap. 5, jud. Satu Mare, identificat cu C.I. seria SM, nr. 149115, emis la data de 14.10.2003 de 
Poliţia Satu Mare, CNP 1780823301970 - vicepreşedinte, pentru perioada 02.04.2013 – 01.04.2014. 

 La punctul 8 adunarea generală a votat în unanimitate data de inregistrare pentru identificarea 
actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararile AGOA ca fiind 18.04.2013 si mandatarea 
domnisoarei Popa Mihaela presedinte al consiliului de administratie pentru efectuarea formalitatilor 
de inregistrare la ORC si alte organe , daca este cazul 
 
Acest raport este disponibil pe pagina de internet www.mobicrasna.ro si este transmis la bursa 
electronica RASDAQ SA si la CNVM.      
 

II.  Semnături 
 
 
 
Preşedintele Consiliului de administraţie      
POPA MIHAELA  


