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Nr.    581    /13.04.2020 

 
           Către, 
 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
BURSA DE VALORI BUCUREŞTI 

 
R A P O R T   C U R E N T 

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 
 
 
 
    DATA RAPORTULUI: 13.04.2020 
 
- Societatea: MOBEX  S.A.; 
- Sediul social principal: Tîrgu Mureş,  str. Căprioarei nr. 2,  Jud. Mureş; 
- Telefon: 0265/210.652; Fax: 0265/211.020 
- Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului  Comerţului: RO 1222544; 
- Numărul şi data înreg. la Oficiul Registrului Comerţului: J 26/8/1991; 
- Capital subscris şi vărsat:   6.145.745 lei 
- Număr de acţiuni: 2.458.298 acţiuni comune, a câte 2,5 lei fiecare; 
- Este listată la Bursa de Valori Bucureşti (AeRO), simbol: MOBG. 
 
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT 
 
Recomandări referitoare la utilizarea mijloacelor electronice/de interacțiune la distanță 
cu privire la adunarea generală a acționarilor din data de 27/28.04.2020 conform 
Regulamentului ASF nr. 5/2020 
 
Societatea MOBEX S.A. recomandă în mod expres acționarilor, să utilizeze mijloacele 
electronice/de interacțiune la distanță cu privire la AGOA din data de 27/28.04.2020, respectiv: 
 
- să acceseze materialele aferente adunării generale a acționarilor, în format electronic, cu 

evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică, prin poștă, 
servicii de curierat, ridicării în mod personal, de la sediul societății sau consultării acestora 
la sediul societății; materialele pot fi consultate pe website-ul www.mobex.ro.; 

- să transmită, prin e-mail, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora 
în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura 
emitentului, propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi sau, după caz, a 
proiectelor de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi și 
a întrebărilor cu privire la adunarea generală a acționarilor; 

- să transmită împuternicirile generale sau, după caz, împuternicirile speciale prin e-mail, cu 
evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, 
servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura societății noastre; 

- să voteze prin corespondență utilizând formularele de buletin de vot prin corespondență 
disponibile pe website-ul www.mobex.ro. 

http://www.mobex.ro/


                                                                                                                                      
                                           T e l :  00 40 -2 65 -21 . 05 .0 3                        
                                                  00 40 -2 65 -2 1. 06 .5 2                     

                                           Fax :  00 40 -2 65 -2 1. 10 .2 0                                               
                                           E - mai l :  o f f i c e@ mob ex. ro  

                                           W eb  s i t e :  ww w. m ob ex .r o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                           Str .  Căp r ioa r e i  N r .2 ,  54 0 314  T î r gu -M ur eş ,  R OMÂ NIA                                                                                                                                                                                                                              

C.U.I – RO 1222544                                                                                       Cont ING LEI: RO02 INGB 0011 0000 3192 8911 

J / 26/08/1991                                                                                                                                                    EUR: RO48 INGB 0011 0000 3192 0711 
 
 

Societatea MOBEX S.A. informează acționarii cu privire la posibilitatea ca societatea să aplice 
restricțiile în vigoare la data desfășurării adunării generale a acționarilor, cu privire la limitarea 
numărului de participanți la evenimente desfășurate în spații închise, numai în funcție de 
deciziile exprese adoptate de autorități. 
 
De asemenea, avertizăm în mod explicit acționarii cu privire la faptul că participarea la 
evenimente/întruniri publice desfășurate în spații închise, în condițiile impuse de autorități la 
acel moment, expune participanții la o posibilă contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar 
societatea și/sau conducerea societății nu ar putea fi ținută răspunzătoare pentru un astfel de 
risc. 
 
 
 

 

 
 


