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 MOBEX S.A.  
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 

din data de 18.02.2015, ora 14,00 
 

 
 
 

P R O C U R Ă   S P E C I A L Ă  
           
 
           Subsemnatul/a ..…………...........…............… domiciliat/ă în .............................. 
str. ...........................................nr..............., identificat cu BI/CI seria ..............., 
nr............................., CNP ......................................... deţinător a ................................. 
acţiuni din totalul de 1.695.343 ale MOBEX  S.A. (societate înregistrată la ORC sub nr. 
J 26/8/1991, CUI: RO 1222544) şi cu un drept de vot în Adunarea generală 
extraordinară de ………. %, împuternicesc pe d-l/d-na 
....................................…..............…… identificat/ă cu BI/CI seria ………. nr 
…............……… şi CNP  ............................................, domiciliat/ă în 
.............................................. str................................. nr..........., să mă reprezinte în 
Adunarea general ă extraordinar ă din data de 18.02.2015, ora 14,00, care va avea 
loc la sediul societăţii din Tîrgu Mureş, str. Căprioarei  nr. 2, judeţul Mureş, în noua 
clădire administrativă, sala de ședință. 
           În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate la prima convocare, procura este 
validă pentru următoarea convocare, din data de 19.02.2015. 
 
            Împuternicitul are un drept de vot deplin cu privire la toate problemele înscrise 
în ordinea de zi. 
 
 
 

                               ...................................... 
......02.2015                                       (nume şi prenume cu majuscule) 
 

                                                                                                   
........................................ 

              (semnătura) 
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ADUNAREA  GENERAL Ă  EXTRAORDINARĂ 
 
Pct. I 1. Aprobarea efectuării demersurilor legale necesare în vederea admiterii la 
tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată la vedere, în baza 
prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare 
și a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), respectiv: 

- piața reglementată la vedere administrată de SC Bursa de Valori București SA 
(BVB) în calitate de operator de piață; 

- piața reglementată la vedere administrată de SC Sibiu Stock Exchange SA (Sibex) 
în calitate de operator de piață. 

 PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

      
     

(se marchează cu DA/NU tipul de vot care va fi acordat în AGEA) 

 

2. Aprobarea efectuării demersurilor legale necesare în vederea admiterii la 
tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de 
tranzacționare, în baza prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu 
modificările și completările ulterioare și a reglementărilor emise de Autoritatea de 
Supraveghere Financiară (A.S.F.), respectiv: 
- sistemul alternativ de tranzacționare administrat de SC Bursa de Valori București 

SA (BVB) în calitate de operator de sistem; 
- sistemul alternativ de tranzacționare administrat de SC Sibiu Stock Exchange SA 

(Sibex) în calitate de operator de sistem. 

 PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

      
     

(se marchează cu DA/NU tipul de vot care va fi acordat în AGEA) 

 
Pct. II  Aprobarea datei de 10.03.2015, ca dată de înregistrare  pentru identificarea 
acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA.  
 
    VOTUL pentru aprobarea datei de înregistrare 10.03.2015, respectiv de identificare 
a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA  

. 
PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

   
(se marchează cu DA/NU tipul de vot care va fi acordat în AGEA) 
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Pct. III  Imputernicirea cons.jur. Bogdan Anca să reprezinte societatea și să semneze 
orice documente necesare în vederea implementării modificărilor precizate în ordinea 
de zi. 
 
     VOTUL : 

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

   
(se marchează cu DA/NU tipul de vot care va fi acordat în AGEA) 

 
 Totodată prin prezenta, subsemnatul dau putere discreţionară de vot 
reprezentantului mai sus numit, pentru celelalte probleme înscrise în ordinea de zi. 
 

DA NU 

  

      
    
 ........................ ........................... 
......02.2015                                                (nume şi prenume cu majuscule) 

                                           
................................... 

               (semnătura) 
 
 
Notă : Prezenta procură specială se completează în 3 (trei) exemplare (unul pentru acţionar, unul  pentru 
reprezentant şi unul pentru emitent) 
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MOBEX S.A.  
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 

din data de 18.02.2015, ora 14,00 
 

 
 
 

P R O C U R Ă   S P E C I A L Ă  
           
 
           Subscrisa ..…………...........…............… cu sediul în .............................. str. 
...........................................nr..............., înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul 
........................ sub nr. J......./............./......................, deținător a ..................... acţiuni 
din totalul de 1.695.343 ale MOBEX  S.A.,  înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul 
Mureș sub nr. J 26//1991, CUI: RO 1222544, şi cu un drept de vot în Adunarea 
generală ordinară de ........………. %, împuternicesc pe d-l/d-na. 
..................................................……… identificat/ă cu BI/CI seria………. nr 
………......… şi CNP  ......................................................., domiciliat/ă în 
.............................................. str.................................. nr. .........., să mă reprezinte în 
Adunarea general ă extraordinar ă din data de 18.02.2015, ora 14,00, care va avea 
loc la sediul societăţii din Tîrgu Mureş, str. Căprioarei  nr. 2, judeţul Mureş, în noa 
clădire administrativă, sala de ședință. 
           În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate la prima convocare, procura este 
validă pentru următoarea convocare, din data de 19.02.2015. 
 
            Împuternicitul are un drept de vot deplin cu privire la toate problemele înscrise 
în ordinea de zi. 
 
 
 

                               ...................................... 
......02.2015                                       (nume şi prenume cu majuscule) 
 

                                                                                                                             
........................................ 

              (semnătura) 
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ADUNAREA  GENERAL Ă  EXTRAORDINARĂ 
 
Pct. I . 1. Aprobarea efectuării demersurilor legale necesare în vederea admiterii la 
tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată la vedere, în baza 
prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare 
și a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), respectiv: 

- piața reglementată la vedere administrată de SC Bursa de Valori București SA 
(BVB) în calitate de operator de piață; 

- piața reglementată la vedere administrată de SC Sibiu Stock Exchange SA (Sibex) 
în calitate de operator de piață. 

 PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

    
     

(se marchează cu DA/NU tipul de vot care va fi acordat în AGEA) 

 

           2. Aprobarea efectuării demersurilor legale necesare în vederea admiterii la 
tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de 
tranzacționare, în baza prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare și a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere 
Financiară (A.S.F.), respectiv: 

- sistemul alternativ de tranzacționare administrat de SC Bursa de Valori București 
SA (BVB) în calitate de operator de sistem; 

- sistemul alternativ de tranzacționare administrat de SC Sibiu Stock Exchange SA 
(Sibex) în calitate de operator de sistem. 

 PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

    
     

(se marchează cu DA/NU tipul de vot care va fi acordat în AGEA) 

 
 
Pct. II  Aprobarea datei de 10.03.2015, ca dată de înregistrare  pentru identificarea 
acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.  
 
    VOTUL pentru aprobarea datei de înregistrare 10.03.2015, respectiv de identificare 
a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA  

. 
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PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

   
(se marchează cu DA/NU tipul de vot care va fi acordat în AGEA) 

 
 

Pct. III  Imputernicirea cons.jur. Bogdan Anca să reprezinte societatea și să semneze 
orice documente necesare în vederea implementării modificărilor precizate în ordinea 
de zi;  
 
     VOTUL : 

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

   
(se marchează cu DA/NU tipul de vot care va fi acordat în AGEA) 

 
 Totodată prin prezenta, subsemnatul dau putere discreţionară de vot 
reprezentantului mai sus numit, pentru celelalte probleme înscrise în ordinea de zi. 
 

DA NU 

  

     
    
 ........................ ........................... 
......02.2015                                                (nume şi prenume cu majuscule) 

                                           
................................... 

               (semnătura) 
 
 
Notă : Prezenta procură specială se completează în 3 (trei) exemplare (unul pentru acţionar, unul  pentru 
reprezentant şi unul pentru emitent) 


