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CONVOCATOR
Consiliul de administraŃie al SC MOBICRASNA SA Carei, cu sediul în Carei, Calea
Armatei Române nr. 39, jud. Satu-Mare, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a AcŃionarilor
pentru data de 20 februarie 2015, ora 9:00 la sediul societăŃii, având ca obiect următoarea ordine de
zi:
1. Pezentarea raportului cu privire la opŃiunile prevăzute de Legea 151/2014, privind
clarificarea statului juridic al acŃiunilor care se tranzacŃionează pe piaŃa Rasdaq sau pe piaŃa
valorilor mobiliare necotate.
2. Aprobarea efectuării demersurilor conforme cu prevederile Legii nr. 151/2014, în vederea
alegerii uneia dintre variante:
a) admiterea la tranzacŃionare pe o piaŃă reglementată a acŃiunilor societăŃii sau
b) admiterea la tranzacŃionare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacŃionare (ATS) a
acŃiunilor societăŃii;
3. Aprobarea retragerii acŃiunilor emise de către societate de la tranzacŃionare de pe piaŃa
Rasdaq, în situaŃia în care punctele 2. a) şi 2. b) de pe ordinea de zi nu sunt aprobate de către
acŃionari, cu respectarea prevederilor Legii 151/2014.
4. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acŃionarilor asupra cărora se răsfrâng
efectele hotărârilor adunării generale. Data propusă 10 martie 2015.
AcŃionarii îşi pot exercita dreptul prevăzut la lit. a, alineatul (1) al art.7 din Regulamentul
6/2009 al CNVM în termen de 15 zile de la data publicării convocării, iar dreptul prevăzut la lit.
b, alineatul (1) al art. 7 din acelaşi regulament în termen de 15 zile de la data publicării convocării.
Drepturile acŃionarilor prevăzute la art.7 şi la art.13 din Regulamentul 6/2009 al CNVM sunt
disponibile pe pagina de internet www.mobicrasna.ro începând cu data de 19 ianuarie 2015.
AcŃionarii îşi pot exercita dreptul prevăzut la art.13 din Regulamentul 6/2009 al CNVM până la data
de 08 februarie 2015.
Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis.
Procurile speciale pentru reprezentare în AGA vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte
de începerea adunării la secretariatul societăŃii.
Documentele şi informaŃiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum şi
formularul de procură specială pentru reprezentare în AGA sunt disponibile începând cu data de
19 ianuarie 2015 la sediul societăŃii şi pe pagina de internet www.mobicrasna.ro.
Data de referinŃă pentru acŃionarii cu drept de vot este data de 5 februarie 2015.
În cazul în care A.G.E.A. nu va întruni cvorumul privind validitatea deliberărilor, cea de a
doua adunare se va desfăşura la data de 21 februarie 2015 la aceeaşi oră şi acelaşi loc.
Preşedintele Consiliului de AdministraŃie
POPA MIHAELA

