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C O N V O C A R E 
 
Consiliul de Administraţie al MOBEX S.A., cu sediul în Tirgu Mures, str. Caprioarei 
nr. 2, judeţul Mures, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Mures sub nr. 
J26/8/1991, având CUI: RO1222544, întrunit în şedinţa din 07.03.2014, convoacă  
 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR  MOBEX S.A., 
 
la sediul societății, în Sala de Consiliu, pentru data de 16.04.2014, ora 12:00.  
 
Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 şi ale 
reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea acesteia, ale Legii nr. 31/1990, 
republicată, cu toate modificările ulterioare şi cele ale Actului constitutiv al societăţii.  
Capitalul social al societăţii este format din 1.695.343 acţiuni nominative, fiecare 
acţiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarilor. 
La adunarea generală a acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi 
acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 31.03.2014, stabilită 
ca dată de referinţă. 

 
ORDINEA DE ZI este : 

 
1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare anuale, încheiate la 
data de 31.12.2013, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de administrație si 
a Raportului auditorului financiar independent; 
 
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea 
desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2013; 
 
3. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2013; 
 
4. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2014 şi a Planului de investiţii pe anul 2014; 
 
5. Aprobarea datei de 05.05.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a 
acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a 
acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind 
piaţa de capital.  
 
6. Aprobarea mandatării Nemes Tamara, cons.jur. să efectueze operațiile de 
înregistrare la ORC Mureș a hotărârilor AGOA. 
 
Acţionarii reprezentând împreună cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul (în 
termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării): 



  
(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generală, şi 
(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a adunării generale. 
Data limită până la care acţionarii îşi pot exercita drepturile menţionate mai sus este 
stabilită la 21.03.2014. 
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de 
zi a adunării generale, iar Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea 
răspunsului pe website-ul propriu, la secţiunea "întrebări frecvente". 
Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societăţii sau fac propuneri 
pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitării şi copii ale 
documentelor care să le ateste identitatea şi calitatea de acţionar la data solicitării. 
Acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă pot participa la adunarea 
generală direct sau pot fi reprezentaţi de către alte persoane, cu excepţia 
administratorilor, pe baza unei procuri speciale conform procedurilor afişate pe 
website-ul societăţii. 
 
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la adunarea generală a acţionarilor este 
permis prin simpla probă a identităţii acestora, în cazul persoanelor fizice cu actul de 
identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice 
reprezentate, cu împuternicirea/ procura dată persoanei fizice care le reprezintă. 
 
Începând cu data de 17.03.2014 formularele de procuri speciale se pot obţine de la 
sediul societăţii, în zilele lucrătoare, între orele 9 :00-15 :00 sau se pot descărca de 
pe website-ul societatii,  www.mobex.ro. Un exemplar original al procurii speciale va 
fi depus/ expediat societăţii până cel târziu cu 48 de ore înainte de AGOA. 
Documentele finale referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, se vor putea 
consulta începând cu data de 17.03.2014, în zilele lucrătoare, între orele 9:00-
15 :00, la sediul societăţii, sau pe website-ul societăţii.  
 
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate la prima convocare, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor este convocată pentru data de 17.04.2014, cu 
menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor acesteia. 

 
 

P R E Ș E D I N T E  C.A., 

Ing. Popescu Mihail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

ANEXĂ 
La Convocatorul AGOA din data de 16.04.2014 – MOBEX SA 

 
 

Subsemnata Nemes Tamara, în calitate de consilier juridic, declar că documentul – 
convocator conține 4.517 caractere cu spații. 

 
 
 

Nemes Tamara 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


