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RAPORT CURENT 

 

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

    Data raportului  : 18.01.2014 

    Denumirea entităţii emitente: SC MOBICRASNA SA 

    Sediul social: Carei, calea Armatei Romane nr.39  

    Numărul de telefon/fax: 0261 / 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  

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor care a avut loc la 17.01.2014 ,prin art.1 din 
Hotărârea nr.1/17.01.2014 luată de acţionari prezenţi ,a aprobat vânzarea activului reprezentând 
imobil: teren în natură situat Carei , str.Uzinei, nr.70 în suprafaţă de 40.000 mp., identificat în 
Cartea Funciara nr.108695, număr topografic 108695 clădirile aferente cu număr topografic 
108695-C1, 108695-C2, 108695- C3, 108695- C4 , construcţiile speciale aferente , provenite in 
urma dezmembrarii din Cartea Funciara nr. 100179, către SC BRISEGROUP SRL cu sediul social 
in Constanta, str. Strajerului nr.24, inregistrata in Registrul Comertului sub nr J13/514/2001, cod de 
inregistrare fiscala RO13635412, în condiţiile stipulate în antecontractul de vânzare-cumpărare, 
autentificat la  Biroul Notarial Public Cheresteşiu-Cheresteşiu-Hatvani  potrivit Încheierii de 
autentificare nr. 5084/05.12.2013 si se mandateaza preşedintele Consiliului de Administraţie d-na 
Popa Mihaela , legitimata cu CI seria SM nr. 535472 eliberat de SPCLEP Carei la data de 
06.01.2014 si CNP 2800107303701  pentru semnarea contractului de vanzare-cumparare in fata 
notarului, 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 
Extraordinara   a Acţionarilor pe data de 17.01.2014 cu următoarea ordine de zi: 

 
 1. Aprobarea vânzării activului reprezentând imobil: teren în natură situat in Carei str. Uzinei 
nr.70, în suprafaţă de 40.000 mp., întăbulat în Cartea Funciara nr.100179, număr topografic 100179, 
clădirile aferente cu număr topografic 100179-C1, 100179-C2, 100179- C3, 100179 - C4 , 
construcţiile speciale aferente ;  şi stabilirea preţului minim şi maxim al acestuia. 

2. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârilor adunării generale. 

 
Data de referinţă pentru acţionarii cu drept de vot este data de 23 decembrie 2013. 

  
 Adunarea generală s-a desfasurat la prima  convocare în data de 17.01.2014 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 17.01.2014 au fost prezenti nominal 4 actionari si prin reprezentare 1 
actionar, detinatori ai unui numar de 3.425.791 actiuni, carora le corespunde un procent de 
83.31% din capitalul social al societatii. 

  Punctele de pe ordinea de zi au fost aprobate cu majoritatea de voturi: 3.425.791 acţiuni ,, 
pentru ”, 0 acţiuni ,,împotrivă” şi 0 acţiuni  ,, abţineri ”. 

Data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang efectele 
hotararile AGEA a fost stabilita ca fiind 31.01.2014.  

 
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  


