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 MOBEX  S.A.  ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 21.04.2016, 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 ..............., 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 generală ordinară din data de 21.04.2016, 
ora 14:00, care vor avea loc la sediul societăţii din Tîrgu Mureş, str. Căprioarei  nr. 2, 
judeţul Mureş, în noua clădire administrativă-sala de ședință. 
În situaţia lipsei de cvorum procura este validă pentru convocarea următoare din data 
de 22.04.2016, aceeași oră și loc. 
 
Împuternicitul are un drept de vot deplin cu privire la toate problemele înscrise în 
ordinea de zi. 
  
                                                                                       ...................................... 
......04.2016                                   (nume şi prenume cu majuscule) 
   

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

              (semnătura) 
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ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 
 
Pct. 1  Aprobarea situaţiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2015 pe baza 
Raportului de gestiune al Consiliului de administraţie şi a Raportului auditorului financiar 
independent:   VOTUL : Aprobarea situaţiilor financiare anuale 

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
   

            (se marchează cu X tipul de vot care va fi acordat în AGOA)  
Pct. 2  Pronunţarea asupra gestiunii administratorilor pentru exercițiul financiar 2015: 

 VOTUL : Descărcarea de gestiune a administratorilor, cu mențiunea că aceștia nu 
pot vota pentru descărcarea lor proprie: 

Se supune la vot şi se constată: 
 

ADMINISTRATORI PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 
Popescu Mihail       
Grosan Gheorghe     Morariu Emil         
Meghea Daniela-Mihaela 
Meghea Mihai-George  

    

Se aprobă cu ……de voturi PENTRU, la fiecare administrator în parte.  
Pct. 3  Repartizarea pe destinaţii a profitului net realizat în anul 2015; 

 
A) Alocarea în cuantum de 100 % a profitului net aferent anului 2015, și anume 

suma de 536.720 lei, pentru constituirea de rezerve legale.  
PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

   
   

                        (se marchează cu X tipul de vot care va fi acordat în AGOA) Acționarul care a votat pentru pct. 3 litera A) nu își mai poate exprima votul pentru 
punctul 3 literele B), C), D). 
 B) Dividend   

       VOTUL : Mod de repartizare:   
- varianta 1:   25% din profitul net aferent anului 2015, adică suma de 134.180 lei să 
fie destinată plății dividendelor. 
 
- varianta 2:   50% din profitul net aferent anului 2015, adică suma de 268.360 lei să 
fie destinată plății dividendelor. 
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- varianta 3:   75% din profitul net aferent anului 2015, adică suma de 402.540 lei să fie destinată plății dividendelor. 
 
- varianta 4:    altă propunere 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................  

VARIANTA PENTRU  IMPOTRIVA ABTINERE 
Varianta 1    
Varianta 2    
Varianta 3    
Varianta 4    

                          (se marchează cu X tipul de vot care va fi acordat în Adunarea generală)      C) Modalităţile de plată:  
       - cash la casieria societăţii;  
       - prin virament bancar, în baza solicitărilor scrise ale acţionarilor transmise la sediul 
societăţii şi care vor fi însoţite de copia actului de identitate în cazul persoanelor fizice şi copia Certificatului de înregistrare fiscală în cazul persoanelor juridice.  
 

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
   

                        (se marchează cu X tipul de vot care va fi acordat în Adunarea generală)  
 D)  Stabilirea datei plăţii dividendelor 
VOTUL: plata dividendelor în termenul legal maxim de 6 luni de la data prezentei 
AGOA, eşalonat, în funcţie de posibilităţile financiare ale societăţii.  

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
   

                         (se marchează cu X tipul de vot care va fi acordat în Adunarea generală) 
  Pct. 4  Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli (BVC) pe anul 2016 (1) și a Planului 
de investiţii pe anul 2016 (2);  

VOTUL : Aprobarea materialelor prezentate 
 

                PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
1. BVC   
2. PLAN   

(se marchează cu X tipul de vot care va fi acordat în AGOA) 
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Pct. 5 Aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite și 
neridicate ale acționarilor pentru perioada 1997-2011 și înregistrarea acestora la ”ALTE VENITURI”                     

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
   

                           (se marchează cu X tipul de vot care va fi acordat în Adunarea generală)  
 Pct. 6  Aprobarea datei de 17.05.2016, ca dată de înregistrare pentru identificarea 
acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA și a datei de 16.05.2016 
ca fiind data ex-date, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM 
nr. 6/2009.   

VOTUL : Data de înregistrare 17.05.2016. 
 

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
   

(se marchează cu X tipul de vot care va fi acordat în AGOA)     
     VOTUL: Data ex-date 16.05.2016 
 

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
   

(se marchează cu X tipul de vot care va fi acordat în AGOA)     
 Pct. 7 Aprobarea mandatării cons.jur. Bogdan Anca Viorica, să efectueze operaţiile de 
înregistrare la ORC de pe lângă Tribunalul Mureş a hotărârilor adoptate. 
 

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
   

(se marchează cu X tipul de vot care va fi acordat în AGOA)  
Prezenta procura speciala contine informatii in conformitate cu Legea nr.297/2004 
privind piata de capital, Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, precum si cu Regulamentul C.N.V.M nr.6/2009.  
 
 ........................ ........................... 
......04.2016                                                 (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). Prezenta procura speciala se semneaza si se dateaza de catre actionarul mandant. Procura speciala va fi 
completata de catre actionarul mandant la toate rubricile inscrise. 


