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RAPORT  CURENT 

 
 

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

    Data raportului : 21.05.2010 

    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  
                

     Potrivit raportului întocmit în data de 20.05.2010, conform art.116 (1) din Reg.1/2006 al CNVM  
, societatea a fost informată despre vânzarea unei număr  de 288.416 acţiuni de către dl. LUPŞICA 
NEGREAN MIRCEA . Numărul acţiunilor deţinute după tranzacţia din data de  19.05.2010  este 

0 % . 

Tot în data de 20.05.2010   societatea a fost informată despre vânzarea unei număr de 145.000 
acţiuni de către SC ARDEALUL SA CAREI . Numărul acţiunilor deţinute după tranzacţia din data 
de 19.05.2010, este 0 %. 
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            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-Nu este cazul 
 

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      
  ec. POPA MIHAELA 
 
 

 
 


