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RAPORT  CURENT 

 

 

 

    Raport curent conform: Regulamentul nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori 
mobiliare 

    Data raportului :25.03.2009 

    Denumirea entităţii emitente: SC MOBICRASNA SA 

    Sediul social: Carei,str.Mihai Viteazul nr.16 

    Numărul de telefon/fax: 0261  862802...805 / 865153 

    Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: R 644036 

    Număr de ordine în Registrul Comerţului: J 30 / 9 / 1991 

    Capital social subscris şi vărsat: 411.205 RON 

    Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise :Bursa Electronică 
RASDAQ SA 

 

 I   Evenimente importante de raportat 

 

           a) Schimbări în controlul  asupra societăţii comerciale  

                

     Potrivit raportului întocmit în baza art.116 (1) din Reg.1/2006 al CNVM din data de 17.03.2009 , 
societatea a fost informată despre achiziţionarea unei număr  de 245.000 acţiuni de către dl.OLAR 
GAVRIL DANIEL . Numărul acţiunilor deţinute după tranzacţia din 13.03.2009  este  583.920 , care 
reprezintă procent de 14,20  % din capitalul social . 
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Deasemenea  prin raportul întocmit conform art.116 (1) din Regulamentul CNVM nr.1/2006 la  
sociatate a fost raportată  tranzacţia de cumpărare unui pachet de 489.192 acţiuni  de către dl.BARTA 
LUDOVIC .Numărul acţiunilor deţinute în urma tranzacţiei din 17.03.2009 este 891.900 acţiuni ,care 
reprezintă procent de 21,7 % din capitalul social. 

 

Societatea a fost informată prin notificare de către dl. ILEA VASILE MIRCEA  despre vânzarea unui 
pachet de 332.178 acţiuni, reprezentând 8,07 %  din capitalul social . În urma tranzacţiei din data de 
17.03.2009 dl. Ilea nu mai deţine acţiuni  la societatea noastră. 

 

            b) Achiziţii sau înstrăinări substanţiale de active  

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor care a avut loc la 21.03.2009 ,prin art.2 din Hotărârea 
nr.1/21.03.2009 luată de acţionari prezenţi ,a aprobat vânzarea activului reprezentând imobil: 
construcţii, teren în natură situat la secţia I, str.Mihai Viteazul, nr.16 Carei, identificat în CF nr. 13412 
sub nr.-le cadastrale 1130/1 la OCPI Carei, cu suprafaţă de 19.033 mp. către SC ENTIRE REAL 
ESTATE SOLUTIONS  SRL cu sediul în Bucureşti B-dul Decebal, nr.5, Bl. S12 A, et I., ap. 26, sector 
3, înmatriculată la registrul comerţului sub nr. J40/21866/2007, având CUI R 22784472, în condiţiile 
stipulate în antecontractul de vânzare-cumpărare, autentificat la  Biroul Notarial Public Cheresteşiu-
Cheresteşiu-Hatvani  potrivit Încheierii de autentificare nr. 886/04.03.2009, preşedintele Consiliului de 
Administraţie  urmând să întocmească  toate demersurile necesare pentru a realiza în mod legal acest 
mandat.  

 

              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 
Extraordinară    a Acţionarilor pentru  data de 20.03.2009,ora 9.00 la sediul societăţii cu ordinea de zi 
prevăzută în convocator,publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a şi într-un cotidian de interes local. 

Data de referinţă pentru acţionarii cu drept de vot a fost  data de 28 februarie 2009. 
Adunarea s-a desfăşurat la cel de al doilea convocare în data de 21.03.2009 în acelaş loc ţi în aceeaş oră 
,întrucât la prima convocare nu au fost îndeplinite condiţiile de cvorum referitoare la validitatea 
deliberărilor .La AGEA din 21.03.2009 au fost prezenţi nominal 11 acţionari şi prin reprezentare 9 
acţionari ,deţinători ai unui nr.de 3.197.787 acţiuni ,cărora le corespunde un procent de 77,76 % din 
capitalul social al societăţii. 
Toate punctele al ordinei de zi au fost aprobate cu majoritate de voturi ,cu 3.197.787 acţiuni ,, pentru ”, 
0 acţiuni ,,împotrivă” şi 0 acţiuni  ,, abţineri ”. 
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A fost stabilit data de 15 aprilie 2009 ,ca data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra 
cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA . 
 
Acest raport este disponibil pe pagina de internet www.mobicrasna.ro  şi este transmis la Bursa 
electronică RASDAQ SA. 
 

  
II. Semnături 

 
Preşedintele Consiliului de administraţie     Consilier economic 
 
GĂTINA LEON GRIGORE      POPA MIHAELA 
 
 
 

 
 
 


