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RAPORT  CURENT 
 
    Raport curent conform: Regulamentul nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu 
valori mobiliare 
    Data raportului : 27  aprilie 2010 
    Denumirea entităţii emitente: SC MOBICRASNA SA 
    Sediul social: Carei,Calea Armatei Române nr.39 
    Numărul de telefon/fax: 0261 865153 / 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 -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 pentru  data de 26 aprilie 2010,ora 9.00 la sediul 
societăţii cu următoarea ordine de zi : 
 1.Prezentarea raportului de gestiune al administratorilor pe anul 2009 
 2.Prezentarea raportului  auditorilor financiari pe 2009 
 3.Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii pentru anul 2009 . 
 4.Stabilirea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010. 
 5.Prezentarea şi aprobarea planului de investiţii pe 2010 
 6..Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng hotărârile A.G.O.A. 
 7.Aprobarea achiziţionării de acţiuni şi părţi sociale din alte societăţi. 
  
Data de referinţă pentru acţionarii cu drept de vot a fost  data de  07 aprilie 2010. 
 Adunarea s-a desfăşurat la a doua  convocare, la data de 27 aprilie 2010, fiind  
îndeplinite condiţiile de cvorum referitoare la validitatea deliberărilor precum şi 
formalităţile prevăzute de lege şi actul constitutiv privind publicitatea  adunării (publicarea 
convocatorului în M.O.F partea a IV-a şi într-un cotidian de interes local).  
 
 La AGOA din  data de 27 aprilie 2010 au fost prezenţi nominal 9 acţionari şi prin 
reprezentare 3 acţionari ,deţinători ai unui nr.de 3.289.317 acţiuni ,cărora le corespunde un 
procent de 79,99 % din capitalul social al societăţii. 
Toate punctele al ordinei de zi au fost aprobate cu majoritate de voturi . 
 La punctul 7 al ordinei de zi directorul general al societăţii, d-şoara Popa Mihaela 
prezintă motivele şi beneficiile acestei achiziţii , preţul unitar de achiziţie al unei părţi 
sociale va fi minim 10 lei şi maxim 16 lei, valoarea pachetului de părţi sociale /acţiuni va fi 
cuprinsă între minim 800.000 lei şi maxim 1.500.000 lei, părţi sociale /acţiuni ce urmează a 
fi achiziţionată de la SC CBA NORD VEST SRL  cu sediul în localitatea Satu-Mare,str. 
Depozitelor nr. 31 ,înregistrată la Registrul Comerţului  sub nr. J30/9/1991, având codul 
fiscal RO 14636912.  
În cadrul acestui punct al ordinei de zi a fost aprobat  mandatarea d-şoarei Popa Mihaela 
preşedintele C.A. pentru efectuarea operaţiunilor de achiziţie ,respectiv îndeplinirea tuturor 
formalităţilor de înregistrare la ORC  şi la alte organe dacă este cazul. 
 A fost stabilit data de 12 mai 2010, ca data de înregistrare pentru identificarea 
acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA . 
 
Acest raport este disponibil pe pagina de internet www.mobicrasna.ro  , este transmis la Bursa 
electronică RASDAQ SA şi la CNVM . 
 

II. Semnături 
 

Preşedintele Consiliului de administraţie       
  

 
POPA MIHAELA 


