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NOTA CATRE INVESTITORI 

.Prezentul · rospect a fost intocmit de catre intermediar (IFB FINWEST SA) pe baza 
documentelor, datelor si informatiilor furnizate de catre emitent (MOBEX SA) sau provin din 
alte surse chre au fost indicate in prospect. 
Informatii l cuprinse in acest prospect sunt prezentate de intermediar fara a le interpreta, 
necoiJ.stitui c;l o recomandare de a investi. 
Prospectul va fi pus la disp6zitia investitorilor pe perioada derularii ofertei publice la sediul 
.emitentulu .si a şocietatii de servicii de investitii implicate. 
Intermedia1

1
ul nu acorda nicio garantie privind oportunitatea plasamentului in valori mobiliare 

ce fac obied:tul acestui prospect. 
Investitorii isi asuma responsabilitatea in luarea deciziei de a investi in valorile mobiliare 
oferite in c drul ofertei publice. Investitorul trebuie sa ia in considerare atat avantajele cat si 
riscurile im licate in investitie in baza unei examinari proprii a termenilor ofertei. 
Orice inve titor este obligat sa se conformeze regulilor si reglementarilor in vigoare, 
indifere?t ~~ le~ea aplicabila respectivei op~ratiuni privi~d a~t_i_unile ~~ sa obti_na toate 
aprobanle ~1 avizele necesare pentru a se mcadra m d1spozitule legu respective. IFB 

I 
FINWEST SA nu va avea nici o responsabilitate in legatura cu aceasta. 
Investitorii P,~~~ntiali_se vo~ info~ma_in legat_ura cu: 

• Conchtule de impozitare m vigoare si efectele acestora 
• Cerir tele cadrului juridic 
• Oricf resttictii privind regimul valutar 

ce pot avea ·elevanta in cazul subscriptiei , proprietatii sau ren untarii la actiuni. 

Intermedia r ! si emitentul nu vor avea nici o responsabil itate decurgand din oferta efectuata ir , 
conformitatf cu acest prospect de oferta în cazur i de forta majora. Forta majora inseamna llJI 

eveniment ~epre~azut ~i _de nee~itat„care este in afara contro ~ului pa,tilor si ~are_ impie94 _a , :ri:-~ 
total sau pa t1al mdeplm1rea obllgatulo r contractuale ale paitt lor sau ale uneia dmtre p'Aftt; 

6
, :r 

aceste evenimente includ dar nu se Iimiteaza la: razboi, rascoale dezord ini civile, cutre, i · APRO r ;, 

incendiu, fuh wm, .inundatie, alte calamitati natura le similare. 't.-, f?c,
1
:-, ·•·''..-/ 

Potentialii investitori nll vor interpreta continutul acestui prospect de ofe1ta ca pe o 
recomanda1~1 de investiti e. Fiecare investitor trebuie sa-si consulte proprii consultanti; 
contabili s , alti consilieri in legatura cu aspectele juridice, de impozitar e, de afaceri; 
financiare s u in legatura cu aspectele implicate de subscriptia , cumpararea, pastrarea sau 
transferarea ctiunilor. 
Acest prosp ct a fost elaborat pe baza informatiilor limitate puse Ia dispozitie de catre Emitent 
in scopul re~actarii prosp ectului si pe baza informatiilor disponibile provenit e din alte surse, 
asa cum se i dica in prosp ect. 
Informatiile din prospect contin date limitative cu privire la Emitent. Pe langa faptul ca nu 
poate asigu '.r acuratetea si caracterul complet al informatiilor , Intermediarul nu are nicio 
responsabilif te cu privire la actualizarea sau completarea informatiilor in cazul oricarei 
schim bari care poate aparea in legatura cu situatia emitentulu i, cu exceptia situatii lor in care 
legea preve1e altfel, printr-un amendament la prospect , si numai in cazul in care . aceste 
informatii su ,t disponibile sau puse la dispoziti a Intermediarului. 

Nu exista i formatii semnificative neincluse in prospect, de natura a influenta negativ 
interesele de ,inatorilor de valori mobiliare ale emitentului. 
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Verificand continutul acestui prospect, reprezentantul legal al emitentului (MOBEX SA) 
accepta re ponsab ilitatea pentru continutul acestuia si confirma ca nu sunt omisiuni majore 
sau declar1 ii neadevarate referitoare la acest prospect. 

Emitentul -eclara ca aceasta emisiune de actiuni se adreseaza a.ctionarilor societatii ca urmare 
a h~tararii {\ GEA din ·data_de 1 ::04.2019. · - . 
Emitentul nformeaza actlonarn ca hotararea AGEA Mobex SA dm data de 17;04.2019 
publicata i MO al Romariiei nr. 2174/23.05.2019 a fost contestata in justitie de actionarul 
SIF Banat Crisana SA prin actiune in constatarea nulitatii hotararii AGEA (dosar nr. 
227/137 1/2019) aflat pe : rolul Tribunalului Specializat Mures ). La termenul din data de 
20.11.201 9 a fost respinsa cererea reclamantei de anulare a Hotararii AGEA din data de 
17.04.2019 cu drept de apel in 30 zile de la comunicare. 
In situatia ·n care instanta se pronunta in favoarea emitentului , hotararea AGEA din data de 
17.04.2019 isi va produce efectele, iar majorarea de capital se va efectua conform hotararii 
AGEA. 
In situatia i 1 care emitentul va fi obligat , in baza sentintei pronuntata de instanta de apel, sa 
anuleze ho ararea AGEA din 17.04.2019, pot exista pentru actionarii care au subscris 
_ eventuale 1~scuri/consecinte generate de o astfel de decizie a instantei, care pot duce la 
imposibilit ea emitentului de a majora capitalul social. In aceasta ultima situatie , emitentul 
va respecta decizia instantei, inclusiv va rambursa actionarilor sumele subscrise in cadrul 
majorarii de capital hotarata in AGEA din 17.04.2019. .. 

A .t': b ct As·p· · n · · f) f"'\ ; H,~o \-LC>io , cest pro_sp ct a 1ost apro at _ e pnn ectz1a nr . ..;;>.,;-;, . . . .. . ... .. .... .. 

DECLARATII PRIVIND PERSPECTIVELE 

Acest prosp ct contine, printre altele, declaratii care reflecta asteptarile con~ucerii emitentului 
referitoare l oportunitatile de afaceri, planurile de dezvoltare si in general, perspectiyele 
emitentului. 

Declaratiile privind perspectivele de acest gen implica riscuri cunoscute, dar si riscuri 
necunoscut e un anumit grad de incertitudine, precum si alti factori care, in viitor, pot 
modifica Sl bstantial rezultatele efective, existand posibilitatea ca anumite predictii, 
perspective, pro iectii sau alte declaratiî privind perspectivele sa nu fie îndeplinite. Factorii 
care pot du e la astfel de modificari includ, fara insa a se limita la acestea , aspectel e 
prezentate i Capitolul "Factori de Risc" . 

A vand in ve ere cele de mai sus, investitorii sunt avertizati sa nu se bazeze exclusiv pe astfel 
de declaratii e perspectiva. Emitentul isi declina expres orice responsabilitate de a actualiza , 
ulterior finah zarii prospectului declaratiile de perspectiva incluse in prospect pentru a reflecta 
eventualele I odificari ale previziunilor Emitentului sau modificarile survenite in situatia , 
conditiile s citcumstantele pe care s-au bazat respectivele declaratii. 
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REZUMATUL PROSPECTULUI 

lnformatii solicitate in baza Regulamentului UE nr. 980/2019-Anexa 23. 
Sectiunea 11. INTRODUCERE SI AVERTISMENTE 
1.1. Denu, riirea valor ilor mobilia;,e şi numaru l international de identificare a valorilor imobiliare 
(!SIN): -
Actiuni ; cc d ISIN: ROMOBGACNOR9 
12 Identiltea şi date_le de contact ale emi-tentul~i, in~lu ·iv ide_ntijzcatorul entitafiijuridic e (LEI) 

email: MOBEX A, cu sedml Targu Mures, str. Capnoaret nr. 2, JUd. Mures; Tel: +40265 210652, 
I . 

office@mchex.ro 
Cod LEI: 5 49300DP5I9R5SRZVD40 
1.3. Identi , atep şi datele de contact ale autoritatii competente care aproba prosp ectul şi, daca sunt 
diferite, alf autoritatii competente care a aprobat documentul de inregistrar e sau documentul de 
inregistra1 universal; 
Acest pros , ect a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara cu sediul in Bucuresti, str. 
Splaiul Ind pendente i nr. 15, sector 5. 
1.4. Data Jprobarii prospectu lui UE pentru crestere 
Data aprob~rii prospectului este precizata in Decizia ASF. 

1.5. Averti.~rn.- ente . . . . 
Ac~st rczu'.F tul trcbmc s,afie.c1tit ca mtroduc:re la prospect. 

trebuie sa se bazeze pe o examin are Once deci , 1e de mvestltie m valorile mobiliare respective 
exhaustiva intregului prospect de catre investitor. 

~ 

Investitoru j trebuie sa ia la cunostinta ca ar putea sa piarda intreg ul capita l investit sau o pa1te a acestu ia. 
In cazul in care se intenteaza o actiune in fata -unei instante privind infonnatii le cuprinsel_ili nJxgs~,,~t e 
poate ca inJ; stitorul re~l~m~nt, i~ confo~itate cu ~-r~pt~I_intern, sa trebuiasca sa suport i h I · 1t\ llA~e 
traducere a rospectulm mamtea mcepem procedurn Jud1c1are. "? APRCB 
Raspunder a civila revine doar persoanelor care au prezentat rezumatu l, inclusiv orie :6-traducere a 
acestuia, ddt doar atunci când acesta este inşelator, inexact sau contrad ictoriu iJ1 raporf cu celefălie parti 
ale prospe tului, sau atunci când acesta nu furnizeaza, in raport cu celelalte parti ale prosp ectului, 
informatiil d esentiale pentru a ajuta investitorii sa decida daca sa investeasca in astfel de valori 
mobiliare. 
Sectiunea : . INFORMATU ESENTIALE PRIVIND EMITENTUL 
2.1. Emiten ul valorilor mobiliare: MOBEX SA Targu Mures 
Forma sa)Ăidica, legi.~la:ia in temei~! careia isi ~esj~soar~ activ~tatea si t~ra ~e_ ~nregistrare: . _. _ 
MOBEX S ~ este const1tmta ca o societate pe actmm mreg1strata m Romama s1 1s1 desfasora activit atea 
in baza Le ii 31/1990 privind . societatile comerciale cu completarile si modificarile ulterioa re si a 
legislatiei pr tei de capital. 
Cod LEI: 5 9300DP5I9R5SRZVD40 
Activitatile ale principale 
cod CAEN : 3109 ~ Fabricarea de mobil e 
Actionarul .-.;au actionarii majoritari ai acestuia , precizand inclusiv daca este controlat direct sau 
indirect 
In cadrul emitentului, dl. Popescu Mihail detine o cota de particip are de 51,6061 %. 
Numele dire '{:torului executive (sau al p ersoanei care ocupa o functi e echivalenta) 
PETRE-D , \NIEL EGRI - Director General 
2.2. PrinciPJ__lele informatii financiare ale emitentului 
Bilantul co abil 

2017 30.06.2018 2018 30.06.2019 
Bilant CQ '1tabil prescurtat auditate neauditate auditate neauditate 
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MOBEX SA 

Imobili ~ari necorpor ale 

fmobili1ari corporale 

- Terenuri si constructii 

- Ins ti latii tehnice si masini 
- Alte instalatii, utilaje si 

mobilier 
- Imo oilizari corporale in curs 

. de e,~ecuti ~ 

- Alte imobilizari corporale 

Imobili ari financiare 

Active i!mobilizate 

Stocrni 
- Mat ~rii prime si materiale 

consumab le 

- Pro c uctia in curs de executie 

- P roc use finite si marfuri 

-Ava 1suri 

Creante 

- Creanţe comerciale 

- A I te creante 
Investiti financiare pe termen 

scurt 

Casa si · c,ont uri la banei 

Cheltui eJi in avans 

Active c~rente 

TOTAU ACTIV 

Capit~l sbcial 

Rezerve ~i fonduri 

Capital~ri proprii 
Provizio+ne pentru riscuri si 

cheltuieli I · 
Datorii tl1 

rmen lung+ mediu 
- Sum . datorate institutiilor de 

credit 

- Alte atorii pe termen lung 

Datorii pi! termen scurt 
- Sum ? datorate institutiilor de 

credit 
- A var suri încasate in contul 

comenzilor 

- Dato, ii comerciale - furnizori 

- Alte ~atbrii pe termen scurt 

Datorii 
I 

Venitmi in avans 

TOTAL PASIV 
Sursa : Emit entul 

!FB F!N WES T SA 

. 

84.069 63.131 

22.625:205 21,658.718 

13.435:l 74 13:229.827 

7.123.755 8.281.988 

73.570 67:050 

1.964.607 

28.099 

100 

51.753 

28.099 

100 

22.709.374 21.721.949 

19.130.006 19. 773.618 

4.185.063 3.725.880 

9.062.954 8.686.529 

5.861.030 7.328.955 

20.959 32.254 

3.206:071 3.380.929 

3.096.934 3.281.755 

109.137 99.174 

o o 
913.243 315.911 

120.454 122.896 

23.249.320 23.470.458 

46.079.148 45.315.303 

4.238.358 4.238.358 

24.676.581 24.038.638 

28.914.939 28.276.996 

90.446 3.932 

2.697.858 2.121.253 

2.658.717 2.082.129 

39.141 39.124 

12.994.020 13.592.652 

6.526.792 7.784.201 

966.362 1. 768.982 

2.484.935 2.483 .464 

3.015.931 1.556.005 

15.691.878 15.713.905 

1.381.885 1.320.470 

46.079.148 45.315.303 

Prospe ct UE p eritru eres/er e 

42.192 

41. 749.233 

33.798.711 

7.838.238 

60.531 

51.753 

o 
100 

41.791.525 

18.612.201 

3.713.908 

7.702.090 

7.176.545 

19.658 

2.098.249 

1.894.681 

203.568 

o 
427.275 

36.917 

21.137.725 

62.966.167 

4.238.358 

22.314 

40.818.046 

33.422.252 

7.263.077 

54.012 

71.705 

7.000 

50.100 

40.890.460 

15.817.034 

1.592.495 

6.506.286 

7.718.252 

39.893 

4.842.884 

4.618.394 

224.490 

o 
298.409 

134:091 

20.958.327 

61.982.878 

43.880.980 /_y .<"\ 3) .127.290 
:- /a1'l (f ',: I . 1 

48.119.338 f,_: 1 ,..::,,;:4:7.365.628 

1.608.043 

1.568.868 

39.175 

11.979, 727 

6.631.974 

933.366 

1.652.596 

2.761.791 

13.587.770 

1.259.059 

62.966.167 

6 

1.258.309 

39.775 

12.121.522 

6.086.651 

1.854.293 

1.694.116 

2.486.462 

13.419;606 

1.197:644 

61.982.878 
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Cont de,profit si pierdere prescurtat 
Cifra de afaceh neta 
Venituri aferente costului productiei in curs 

de execufa 
Alte ven turi din exploatare 

Veni tur din e:x:ploatare ~ total 
Cheltuid cu materii prime cons umabile si 

alte chelt n ateriale 

Alte che ltuieli externe 
Cheltuie i privind marfutile 

Cheltuie i cu personalul 

Aiustari de valoare 

Alte che tuiei i din exploatare 

Cheltui~ li din e:x:ploatare - total 
Rezulta1 ul din exploatare 
Venituri ~anciare 
Cheltuie i financiare 

Rezulta I financiar 
Venitur i totale 
Cheltui e Li totale 
Rezulta l brut 
Rezultat µI exercitiului financiar 
Numar ~ ediu angajati 

2017 
auditate 

33.233.909 

4.439.547 
318.021 

37.991.477 

14.369 .947 

1.371.484 
1.704.273 

16.348.248 

2.136.454 

1.692 .225 

37.622.631 
368.846 

432.622 

1.105.713 

-673.091 
38.424.099 

38.728.344 

-304.245 

-335.290 
413 

Prosp ect UE p entru eres/ere 

30.06.2018 2018 
neauditate auditate 
11.804.471 23.307.215 

3.028 .578 3.840.807 
101.016 183.932 

14.934.065 27.331.954 

5.443.553 8.975.356 

732 .125 1.224.977 

820.095 2.024 .877 

6.454.518 12.171.609 

1.043.434 2.103.679 

733 .540 1.735.483 

15.227.265 28.235.981 
-293.200 -904.027 

68.394 190.515 

397.613 1.010.877 

-329.219 -820 .362 

15.002.459 27.522.469 
15.624 .878 29.246.858 

-622.419 -1.724 .389 

-637.943 -1.755 .357 

336 

f' 

Informatii · nanciare ro -fonna: nu este cazul. ?. 

30.06.2019 
neauditate 
12.584.234 

438.546 
80.103 

13.102.883 

3.667.076 

528.338 
2.609.4 54 

4.886. 129 

1.025.164 

717 .578 

13.433.739 
-330 .856 

117.534 

524 .904 

-407 .370 

13.220.417 
13.958 ,643 

-738.2 26 

-753.710 

258 

2.3. Riscuri cheie !Jpecifice emitentu lui · ~> 
Riscuri leg te de mediul economic din Roma nia: riscul politic, modi:ficari alt' caţl 1:W,1.t,i J'egislativ 
carentele si temului ju diciar romanesc, schimbari ale legislatiei privind societat ile comerc iale i piata de 
capital rom neasca , riscul de inflatie, instabili tatea cursului de schimb valutar. 
Riscuri spe ific emitentului: riscul de piata al unei afaceri , riscul de pret , riscul de lichiditate , riscul de 
credit; riscu privind saturatia pietei interne si externe , concurenta, riscuri asociate unor potentiale litigii 
din domen ul proprietatii intelectuale , riscul aplicarii de catre Consiliul Concurentei a unor 
sanctiuni/re trictii legate de pozitia de piata a emitentului, pierderea unui client important, riscuri 
tehnologice si industriale, riscul referitor la atragerea si pastrarea angajatilor calificati, pierderea unui 
furnizor str tegic, riscul aparitiei unor incendii , riscuri legate de strategia de dezvoltare a emitentului, 
cresterea prţturilor materiilor prime. . 
Riscul de apulare a_hotararii AGEA-din dat~ de 17.04,2019 . . . . , 
H~tararea 1-GEA ~m data de 17.04.2019 prm. ca:e se aproba 1?aJorarea capital ulm ~ocial ce fa~e 
obiectul preţentulm prospect a fost contestata m instanta de actionarul SIF Banat Cnsana SA pnn 
actiune in 9onstatarea nulitatii hotararii AGEA (dosar nr. 227/ 1371/2019 aflat pe rolul Tribunalului 
Speci~lizat r;tures) si ar putea fi anulata de instanta de judecata cu consecinta repunerii partîlor in 
s1tuatrn anterioara. 
Sectiunea 3 INFORMATU ESENTIALE PRIVIND VALORILE MOBILIARE 
3.1. Princip 6llele caracteristici ale valorilor mobiliar e 
Actiunile su~scrise in prez enta oferta sunt actiuni nomin~tive , indivizibile si în fo1ma dematerializata si 
au codul ISIN : ROMOBG ACNOR9 Codul LEI: 549300DP519R5SRZVD40 
Moneda in ~ re sunt denominate actiunile si in care se desfasoara oferta: LEI. 
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Se vor emi e in oferta inaxim 847.671 actiuni noi cu valoarea nominala de 2,50 lei/actiune. 
Drepturile asociate valorilor mobiliare: dreptul de a paiticipa la adunarile generale ale actionarilor, 
dreptul la uri singur vot, egal, în adunarea generala a actionarilor, dreptul de a participa la distribuirea 
profitului ţub forma dividendelor, dreptul de informare si verificarea administrarii societatii , dreptul 
preferentia .• ~.e subscriptie ~ a:tiu_nilor n.ou _e. mi~_e de societate, dreptul de a instraina actiunile, dreptul 
asupra bun nlor rezultate dm hch1darea soc1etatn. 
Rangul rel tiv al valorilor mobiliare in structura capitalului emitentului în caz de insolventa: 1n cazul 
insolventei valorile mobiliare detinute de catre actionari vor avea un rang inferior fata de creditorii 
societatii. 
Informatii < u privire la riivelul de subordonare a valorilor mobiliare: Nu este cazul. 
Emitentul r u a acordat dividende in perioada analizata. Actionarii sunt cei care vor hotari modalitatea de 
distribuire ~ profiturilor viitoare. 
3.2. Locul z nde vor fi tranzactionate valorile mobiliare 
Dupa finalizarea ofe1tei si inregistrar ea actiunilor la Depozitarul Central, aceste a se vor tranzactiona pe 
sistemul m 1ltilateral de tranzactionare administrat de BVB - categoria AeRO Standard, sub simbolul 
MOBG. 
3.3. Garan tii asociate valorilor mobiliare 
Nu exista n · cio garantie aferenta valorilor mobiliare. 
3.4. Riscuri specifice valorilor mobiliare 
Riscuri spe11 ifice valorilor mobiliare sunt: riscul de pret, riscul de piata , suspendarea de la tranzaction are 
a actiunilor lichiditatea actiunilor. 
Sectiunea 4. INFORMATU ESENTIALE PRIVIND OFERTA PUBLICA 
4.1. Condi di generafo 
Persoanele ndreptatite sa subscrie sunt actionarii emitentuluUnscrisi in Registrul Actionarilor la data de 
înregistrare (14.05.2019). 
Pentru subscrierea unei_ actiuni noi in cadrul exercitarii drepturilor de preferinta, este necesar un numar 
de 2 dreptm i de preferinta. 
Un actiona1 va putea s.ubscrie un numar maxim de actiuni nou-emise calculat prin impartirea numarului 
de actiuni c etinute de respectivul actionar la data de înregistrare , la numa rul de dreptu ri de pieferfo__ta 
necesare pe 1tru a subscrie o actiune nou emisa , adica la 2. 1n caz ul in care numa rul rezylta ,: if ~ ai ulql1 
matematic r u este un numar întreg, numarul maxim de actiuni care poate fi efect iv sub' ~ri va ' ' :''\pnjlb 
in ininus la rmmarul natural întreg imediat inferior. \ ~ APR /., , 
Procedura 1e subscri ere · 1,,-, , • _·, · 

- actionar p care de~in _ Ia data de inrfgi~tr~re actiu~i ale emitentului in Sectiunea I a D~p~ ~i~arului 
Central pot subscne m oferta numai prm mtermedml IFB FINWEST SA (Arad , str. D. Bolmtmeanu 
nr. 5, ap 4-5, tel: 0257.281.611) 

- actionar i care detin la data de inregistrare actiuni ale emitentului in Sectiunea II a Depozitarului 
Central, pot subscrie in cadrul ofertei prin Intermediarul autorizat de catre ASF, irt contul caruia au 
inregistn1te actiunile. 

Perioada de drept de Prefer inta se va desfasura pe o perioada de 30 de zi le calendar istice incepand cu 
. 1 t · d' bi' .. · l · · · · d d !l 'l Ol•2..9i0 zma ucra o µ-e. une Jat urmato are pu 1car11 p1 aspectu u 1 s1 va mcepe m ata e ~\ .... ...... .. ... ... pana 

. d t d 't.o,.o'L , A„O . l . m a a e . 'j ... .. ... · r.-:~ ., mc us1 v. 
Pro_gram~l ~e subscri ere este_intre orele 09:~0 .:_ 1_6:0?, ~ra Romaniei , i~ fiecare zi lu~rato~re din cadrul 
penoade1 d9 drept de prefermta, cu exceptia ult1me1 zile lucratoar e dm cadrul penoade1 de drţ,pt de 
preferinta c lnd subscrierile vor putea fi inregistrate numai intre orele 09 :00 - 12:00, ora Romaniei. 
Dupa expira ea perioadei de drept de preferinta nu se mai accept a subscrieri. 
Detinatorii de drepturi de preferinta, ale caror drepturi de preferinta sunt evidentiate in cadrul 
sectiunii I r, Depozitarului Central in momentul subscrierii, pot subscrie actiuni noi in cadrul 
majorarii capitalului social numai prin intermediul IFB Finwest SA. 
Subscrierile ~n cadrul Perioadei de Drept de Preferinta se realizea za fie: 
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prin c; mpletarea, semnarea formularului de subscriere si depunerea documentelor necesare 
efectua ii subscrierii la sediul IFB Finwest SA din Arad, Str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 5, ap. 4 si 5, 
tel: 025 ,281.-611; in fiecare zi ~u.cr_atoar~, int~e orele 09:00 si 16:?0, ora Romaniei, respectiv intre 
orele 0~:00 s1 12:00, ora Romame1, m ultima z1 de derulare a ofertei 
prin tr ns•miterea documentelor necesare prin posta sau curier, cu confirmare de primire, cu 
mentiu ea pe plic "Participare Majorare Capital Social al Mobex SA" la sediul Intermediarului din 
Arad, l r. Dimitrie Bolintineanu, rir. 5, ap; 4 si 5. In situatia in care se opteaza pentru transmiterea 
docui:ne, tel?r ~e. subscriere prin posta sau cur~er cu co_nfirm~re de prim~re, · actio~arii indreptatiti 
trebme a a1ba m vedere ca documentele respective trebme sa aJunga la sedrnl IFB Fmwest SA, pana 
cel tarz-u in ultima zi a perioadei de derulare a ofertei, respectiv . .2.-~.91-.~W.ZO.,-ora 12:00, oi•a 
Roman ~ei. 

Indiferent 9e modalitatea aleasa, subscrierile efectuate in baza documentelor primite in afara perioadei 
de subscrie e si/sau care nu respecta conditiile de subscriere prevazute in cadrul prezentului Prospect nu 
vor fi valid te. 
Plata actiu ilor subscrise se va efectua in contul Emitentului nr. RO13BTRLRONCRT0010408202 
(Contul Co ector), deschis la Banca Transilvania, cu conditia ca suma respectiva sa crediteze Contul 
Colector pa a cel tarziu la ora 12:00 (ora Romaniei) din ultima zi a perioadei de drept de preferinta . .. 
Documentt i de plata justificativ aferent fiecarei subscrieri trebuie sa contina in mod obligatoriu 
mentiurn;a 'pentru majorarea capitalului social" si datele de identificare ale actionarului indreptatit 
(codul nu , eric personal /seria si numatul pasaportului /codi.li unic de înregistrare). Actionarul 

. indreptatit t . ebuie sa ia in considerare orice taxe si comisioane de transfer, astfel incat suma transferata 
sa reprezintt valoarea actiunilor subscrise. 
In situatia -i care suma transmisa de catre actionarul indreptatit in Contul Colector este mai mica decat 
suma .neces ra subscrierii numarului de actiuni specificat in Formularul de Subscriere, acestuia i se. va 
aloca un nuf: ar de actiuni corespunzator sumei platite. 
In situatia i care suma achitata de catre actionarul indreptatit in Contul Colector este mai mare decat 
contravalor a actiunilor la care respectivul actionar are dreptul de subscriere sau decat contravaloarea 
actiunilor s bscrise in Formularul de subscriere, Emitentul va returna actionarului sum1;1. achitata in plus; 
in termen d maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii perioadei de subscriere, prin vi~a~ent bancar 
in contul pe sonai comunicat de actionar in Formularul de Subscriere. ; 0\ . i ,;a• \ 
In cazul in care subscrierea depaseste numarul de actiuni pe care un subscriitQţ. e te ,;; '(} tatft sa i I 
achizitione " e, formularul de subscriere va fi validat doar pentru numarul de acd{~ i ~ are acJi0parul 
are dreptul a il subscrie. Investitorii care se afla in aceasta situatie vor fi notificati tar ,s.11inele platite iri 
plus li se v r restitui in contu I indicat in cadrul formularului de subscriere in termen de cel mult 5 zil.e 
lucratoare d la ultima zi de subscriere. 
Subscrierile care nu îndeplinesc conditiile si termenii prevazuti în cadrul prezentului Prospect vor :fi 
anulate. Ac ionarii indreptatiti ale caror subscrieri nu au fost validate vor fi notificati corespunzator, iar 
sumele tran .ferate de catre acestia in Contul Colector vor fi restituite in contul indicat in Formularul de 
Subscriere, rm de m · 5 ( cinci) zile lucratoare de la sfarsitul perioadei de drept de preferinta. , 
Detinatori" ta ale caror dre · referinta sunt evidentiate in cadrul 
Sectiunii ozitarului Central in momentul subscr ierii. 
Subscrierea actiunilor noi de catre actionarii indreptatiti ale caror drepturi de preferinta evidentiate in 
cadrul Secti nii II a Depozitarului Central se realizeaza atat prin intermediul IFB Finwest SA, cat si prin 
intermediul ricarui Participant eligil cu care respectivul actionar indreptatit are încheiat un contract de 
servicii de · west itii financiare valabil. In acest caz, transmiterea subscrierilor se realizeaza prin orice 
mijloace dj comunicare prevazute in contractul de servicii de investitii financiare mentionat, iar 
acceptarea cestor subscrieri se va realiza cu respectarea prevederilor prezentului prospect si cu 
reglementar le interne aplicabile preluarii, validarii si transmiterii spre executare a subscrierilor primite , 
precum si c cele referitoare la gestionarea decontarii in sistemul Depozitarului Central a instructiunilor 
de subscriere. IFB Finwest SA / Participantul Eligibil va inre istra subscrierile in sistemul Depozitarului 
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Central. 
Responsab litatea existentei fondurilor necesare decontarii instructiunilor de subscriere revine in 
totalitate in ennediaruţui prin intermediu .I caruia s-au realizat subscrierile in cadrul Ofertei. 
Subscrie:ril. care nu jndeplinesc conditiile si termenii prevazuti in cadrul prezentului prospect vor fi 
anulate. A tionarii indreptatiti ale caror subscrieri nu au fost validate vor fi notificati prin mijloacele de 
comunicar agreate in contractul de servicii de investitii financiare incheiat cu respectivul intermediar. 
Plata actiu1 ilor noi subscrise de catre actionarii indreptatiti ale caror actiuni sunt evidentiate in sectiunea 

U a_ J?epo~.1 itar·.~l~.· i. Ce~tr~.l .se va _face în . . · co.nformi·t· ate cu proce~urile indicate de IFB Finwest SA / 
. Part1c1panw1 ehg1b1I prmmtermed1ul carura a fost efectuata subscnerea. 
Fie.care act onar indreptatit care a subscris in cadrul ofertei va primi un numar de actiuni noi egal cu 
numarul de actiuni noi subscrise valid ih cadrul ofertei. 
Pe intreag perioada de exercitare a dreptului de preferinta, actionarii indreptatiti pot cere informaţii la 
sediul emit ntului si al intermediarului cu privire la numarul de actiuni la care au dreptul de subscriere. 
Pentru su ele aferente subscrierilor efectuate in cadrul ofertei, transferate in Contul Colector, nu se 
acorda dob . nda. 
Prospectul, fonnularele de subscriere si de revocare pot fi gasite, pe intreaga perioada de derulare a 
ofertei, las diul emitentului si pe web site-ul acestuia (www.mobex.ro) , la sediul intermediarului si pe 
web site~ul acestuia (www.ifbfinwest.ro), cat si pe web site~ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro) 
Ulterior fi alizarii ofertei, Emitentul va notifica investitorii care au subscris mai multe actiuni decat 
aveau drep ul sau au virat o suma mai mica de bani decat numarul de actiuni indicat in formularul de 
subscriere · u privire la numatul de actiuni care le-au fost alocate in urma încheierii operatiunii de 
majorare a · apitalului social. 
Pentru sub crierea de actiuni actionarii trebuie sa depuna/transmita la sediul social al Intermediarului 
pana in ulti na zi a perioadei de subscriere, inclusiv urmatoarele documente : 

2 ~, e~p~a~e originale ale Formularului de subscriere completat si semnat in cazul persoanelor 
fiz1de/Jund1ce . . 
cop · e certificata a documentului doveditor al efectuarii varsamantului ( ordin de plata /foaie de 
vars mant bancar sau orice document justificativ care face dovada ca s-a efectuat viramentul 
pret lui integral al actiunilor nou emise si subscrise catre contul emitentului), vizat de banca . de 
la c e se face plata. Pe documentul de plata trebuie specificat numele/denu&'irea acti.onaruh.ii 
car face subscrierea, si faptul ca plata reprezinta aport la majorarea q.ap · a iJ,ui social Mobex 
SA. I ~ -7<;~ ~: • ' .. . 

alte documente necesare pentru identificarea actionarilor care efect '& z 
sun precizate mai jos. v;~~ 

Subscriitor I are obligatia de a verifica corectitudinea Formularului de subscriere ihainte ca acesta sa fie 
depus/trans is. 
Planul de d"stributie 
Subscriitori pot afla de la emitent I intennediar care este volumul de actiuni alocat. 
Nu pot fi d marate tranzactii cu actiuni care fac obiectul prezentului prospect înaintea inregistrarii la 
Depozitarul Central a majorarii capitalului social. Mentionam ca, <lupa confirmarea de catre ASP a 
notificarii p ivind rezultatele ofertei publice emitentul va depune toate demersurile necesare .în vedţrea 
inregistrarii majorarii capitalului social la Oficiul Registrului Comertului si eliberarea Certificatului 
constat~tor cu noul capital. In baza acestui certificat ASP va elibera Certificatul de Inregistrare a 
Valorilor 'obiliare iar actionarii vor intra in posesia actiunilor subscrise la data inregistrarii ac.estora la 
De ozitarul Central. . 
Diluare 
In cazul su scrierii 100% a ofertei in cadrul dreptului de preferinta ; capitalul social al emitentului se'. va 
majora prin emiterea unui numar de 847.671 actiuni cu o valoare nominala de 2,50 lei/actiune. ·· 
In cazul in are fiecare actionar va subscrie actiuni proportional cu cota detinuta in capitalul social al 

ata de înregistrare, cota lor de articipare la ca italul societati i va ramane neschimbata. 
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In cazul in care niciun actionar nu va subscrie in cadrul ofertei, cota de participate detinuta in capitalul 
social al s0 ietatii lâ data ,de inregistrare va ramane neschimbata. 
Daca un a tionar nu subscrie actiunile la care an~ dreptul in cadrul dreptului de preferinta; sau nu lţ 
subscrie in egral, atunci cota sa de participare la capitalul social se poate diminua in conditiile in care 
alti actiona i subscriu in cadrul dre tului de referinta. 
Costul esttat al emisiunii 
C_ost~rile ţ~rtei . vor include cheI~ieli . afere·nte ta~e1or. s~ comisioanelor percepute de ~atre entitatile 
p1ete1 de cap1tal (ASF, BVB; Pepoz1tarul Central) s1 com1s10anele aferente catre Intermediar. 
Costuri est ·mate percepute de la investor de catre ofertant sau emitent 
Nu este ca ul ·· ·· 

4.2. Motive e ofertei 
Fondurile ,:rase de catre Mobex S.A. in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social vor fi folosite 
pentru ramj ~ursarea datoriilor si pentru crearea de capital de lucru. 
In cazul un;ei subscrieri în proportie de 100%, valoarea estimata a fondurilor obtinute va fi in suma de 
2.119.177, O lei. -
Cuantumul net al veniturilor se poate stabili la finalizarea ofertei in functie de subscrierile realizate in 
oferta. 
Oferta nu fi ce obiectul unui acord privind un angajament ferm de subscriere. 
Intermedia 1 declara ca nu are nici un interes important pentru oferta, cu exceptia intereselor care 
deriva din buna derulc;tre a contractului de prestare de servicii de investitii financiare incheiat cu 
emitentul. 
Emitentul eclara ca nu are nici un interes important pentru oferta, cu exceptia intereselor care deriva 
din incheie ea cu succes a ofertei. 
4.3, Ofertmptul 
MOBEX SlA, cu sediul Targu Mures, str; Caprioarei nr. 2, jud. Mures; Tel: +40265 210652, email: 
o:ffice@mobex.rn. MOBEX SA este constituita ca o societate pe actiuni inregistrata in Romania si isi 
desfasora a1 tivitatea in baza Legii 31/1990 privind societatile comerciale cu completarile sirrtodificatile 
ulterioare s a le islatiei pietei de ca ital. 
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I. PERS 'ANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERTII, RAPOARTE ALE 
EXPER OR SI APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE 

In aceasta cth,me sunţ prezentate iriformatii privind persoanele responsabile pentru continutul nhtei 
UE pentru , reştere de inregistrare. Scopul acestei sectiuni este de a oferi siguranta investitori/o~ in 
ceea ce pri ş:te exactitatea informatiilor publicate in prospect. In plus, in aceasta sectîune se puri la 
dispozitie in ,ormatii despre temeiu/juridic al documentului UE pentru creştere de inregistrare şi despre 
aprobârea a. est~Îa de catre autoritatea competenta ' 

1.1. Perso ne responsabile 
Se identifi a toate persoanele responsabile pentru informatii sau pentru anumite parti 'clle 
acestora i 

1
cZuse in documentul de inregistrare, indicând, in cel de al doilea caz, partile i in 

cauza. In azul in care persoanele responsabile sunt persoane fizice, inclusiv membrf ai 
organelor e administrare, conducere sau supraveghere ale emitentului, se indica numele, şi 
functia ace tora,· in cazu/persoanelor juridice, se indica denumirea şi sediul social. 

Emitentul 
MOBEX S Targu Mures, CUI RO 1222544, inregistrata la ORC sub nr. J26/8/1991, avand 
sediul soci 1 in Targu Mures; strada Caprioarei, numarul 2, jud. Mures reprezentata: de !Dl 
Popescu M hai!, in calitate de Presedinte Consiliu de Admihistratie. 
Verificand informatiile Mobex SA reprezentata de Dl Popescu Mihail, in calitate :de 
Presedinte Î ?nsi.liu ~~ Admi_nistratie, ~ccepta rep?nsa:bilitate~ pentr~ continutul. acest~,i.~l ~~-, 
confirma c mformat11le furmzate sunt m confonmtate cu reahtatea s1 ca nu contm om1s1\m1 
sau declara ii neadevarate de natura sa afecteze semnificativ continutul acesteia. _ ri I . ) ~· 
Interm_edimrul . . . . . . . . , \ ~fROB, :î 
IFB Fmwe t S.A., cu sediul social m Mumc1p1ul Arad, str. D. BoJmtmeanu nr. 5, ap.~ "'s1 5, 
Jud. Arad, cod unic de inregistrare RO8099938 ·, numar de ordiDe la Registrul Come'rttJloi · 
J02/48/199 , avand telefon 0257/281.611 si fax 0257/281.612, email: office@ifbfinwest.i-o; 
itb ifbfin est.ro reprezentata legal de Molnar Octavian, Director General, actionand ica 
societate d servicii de investitii financiare, autorizata de Comisia Nationala a Valorilor 
Mobiliare rin Decizia nr. 735/08.08.2003, înregistrata in Registrul Comisiei Nationale a 
Valorilor obiliare cu nr. PJR0lSSIF/020065 ca furnizor de servicii de investitii financia~e, 
conform A estatului de înscriere nr. 434/08.06.2006, in calitate de prestator de servicii Ide 
investitii fi anciare. 

1.2. Decla,r tii 

O declarati a persoanelor responsabile pentru documentul de inregistrare din care sa reicţsa 
ca informa 'ile incluse in documentul de inregistrare sunt, dupa cunoştintele lor, conforme icu 
realitatea i ca documentul de inregistrare nu cantine omisiuni susceptibile sa ii afecte:ze 
semnificat! . 
Dupa caz, declaratie a persoanelor responsabile pentru anumite parti din documentul de 
inregistrar din . care sa reiasa ca informatiile incluse in partile din documentul de 
inregistrar pentru care sunt responsabile sunt, dupa cunoştintele lor, conforme cu realitatea 
şi ca respe tivele parti din documentul de inregistrare nu contin omisiuni susceptibile sa: ii 
afecteze se nificatia. 
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Emitentul ~~ clara ca isi asuma responsabilitatea pentru informatiile cuprinse in Pros~ect. 
Dupa cuno~Î.intele sale si cu luarea in considerare a diligentelor depuse de emitent in vedbrea 
asigurarii rer litatii, exactitatii, acuratetii, precum si a caracterului complet al inforrnatiilor, 
emitentul d clara ca informatiile cuprinse in prospect sunt in conformitate cu realitatea ~i ca 
nu au fost f ute omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia. i 
Interrnedian l declara ca, dupa cunostintele sale, informatiile cuprinse in prospect sun,t in 
conformitat cu ~ealitatea si ca nu au fost facute omisiuni de natura sa afecteze semnifi1ativ 
continutul a estuia. , 

I 

1.3. R(lpoar e ale expertilor 

In cazul in c1are documentul de inregistrare cantine o declaratie sau un raport atribuite ~mei 
persoane carie actioneaza in calitate de expert, se indica urmatoar ele detalii ale persoane i in 
cau~a: num ~Le_: adresa de la locul de munca; calificarile ; dupa caz, inleresu l semnificatA, in 
soczetatea etnztenta. 
Daca declar tia sau raportul a fost intocmit la cererea emitentului, se precizeaza ca respectiva 
declaratie ·au respectivul raport a fost inclus in docum entul de Înregistrare ! cu 
consimtamâ tul persoanei care a autorizat continutul respectivei parti din documentui l de 
inregistrare :n scopul prospectului. 1 

Prospectul e crestere UE cantine informatii preluate din raportul de expertiza finan~iar 
contabila int emit de expert contabil Udrescu Iulian, domiciliat in Corunca, str. Sighiso~rei 
m.424 , jud. ures. Domnul Udrescu Iulian nu are interese in societatea emitenta. Experhza 
contabila a · st efectuata la solicitarea Consiliului de Administratie al emitentului si ar~ ca 
obiectiv stab lirea caracterului cert, lichid si exigibil al creantelor detinute asupra societatii de 
catre urmato ·ii actionari: Popescu Mihail , Morariu Emil, Plopeanu Doru Alin. i 
Conform ra , ortului de expertiza financiar contabila creantele certe, lichide si exigibile 

I 

detinute asu ra societatii de catre urrnatorii actionari sunt: 
- Popescu M hail detine o creanta certa, lichida si exigibila in valoare de 1.100.000 lei; ,-) i{·f 

- Morariu E il detine o creanta certa, lichida si exigibila in valoare de 285.019 lei; .. · . 1~1-"'•''11 . ••• 
- Plopeanu om-Alin detine o creanta certa, lichida si exigibila in valoare de l 73.58 9Jţi. /1.~\ţC/i\1'•-' , 
Creanta in s ma de 23 3 .150 lei a actionarului Morariu Emil este certa, lichida daf.)m4 si 
exigibilala d tahotarariiA.G.E.Adin 17.04.2019. ·1 

·'"" 

lnforrnatii di!n acest raport au fost preluate in prospectul de em1smne cu consimtamallltul 
persoanelor are au solicitat efectuarea expertizei, precum si cu consimtamantul persoJnei 
care a intocn · t raportul de expertiza. 

1.4. Inform 1tii provenind de la terii 

ln cazul in c ,1re injormatiile provin de la o tertc1 parte, se fitrnizeazc1 o confirmare a faptqlui 
ca. infCJrmatiz e in cauzc1 au fost reproduse cu acurate te şi ca, dupci cunoştintele ernitenti{lui 
şi in mc1sur I in care acesta poate sa confirme având in vedere datele publicate de hirta 
parte in cau a, nu au fost omise fapte care ar face ca infonnatiile reproduse sc1fie incord:cte 
sau sa induc in eroare . Se mentioneazcî, de asemenea , sursa (sursele) injCJrmatiilor in cauţa. 

Nu e cazul. 
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1.5. Ap ro .area autoritatii competente 

Acest Pro pect a fost aprobat de Autoritaţea de Supraveghere Financiara in calitate de 
autoritate c mpetenta in temeiul Regulamentului UE 2017/ 1129. Autoritatea de Supraveghere 
Financiara aproba .acest Prospect doar din punctul de vedere al îndeplinirii standardelor 
privind ca1fcterul exhaustiv, inteligibil si coerent impuse de Regulamentul UE 2017/1129. 
Aceasta apr_obare nu ar trebui s.a fie considerata drept. o aprobare a emitentului sau a calitatii 
v. al.orilor ~o biiiare care face obiectul acestui Prospect. Investitorii ar trebui sa. evalue. ze ei 
insisi.in ce rn asura investitia in valorile mobiliare este adecvata. 
Acest Pros ect a fost elaborat ca parte a unui prospect UE pentru crestere in confonnitate cu 
articolul 1 din Regulamentul UE 2017 /1129. 

2. STRA T.~ GIE, PERFORMANTA SI MEDIU DE AFACERI 

Scopul ace ei sectiunî este de a prezenta informalii privind identitatea emitentului, activitatea, 
strategia şi obiectivele acestuia. Prin parcurgerea acestei sectiuni, investitorii ar trebui sa inteleaga 
clar care su t activitatile emitentului şi principalele tendinte care ii afecteaza performantele, structirra 
organizatori a şi investitiile semnificative. Daca este cazul, emitentul publica in aceasta sectiune 
estimari sa previziuni privind performantele sale viitoare. In plus , emitentii cu o capitalizare 
bursiera rn i mare de 200 OOO OOO EUR trebuie sa furnizeze o evaluare corecta şi echilibrata a 
performant or anterioare ale societalii in aceasta sectiune. ... . 

2~1. Inforn aiii despre emitent 

Denumirea legala si denumirea comerciala a emitentului; locul de inregistrare a eih'it'e1J[lflj,ţi, 
numarul s~ de inregistrare şi identificatorul entitatii juridice (LEI); data de constituire şi 
durata exi ntei emitentului, cu exceptia cazului in care perioada este nedeterminata; 

Sediul şi Jo ·ma juridica a emitentului, legislatia in temeiul care ia işi desfaşoara activitatea 
emitentul, tf ra de inregistrare, adresa , numarul de telefon al sediului social (sau al sediului 
principal; 1 ca este 1iferit de sediul so~i~l) ti s~te-ul emitent~lui, dac_a este ca~ul, impreu~a cu 
o declarafl de decimare a responsabzlztatu dm care sa rezasa ca mformatzde de pe szte rzu 
fac parte in prospect , cu exceptia cazului in care aceste informalii sunt incluse, prin 
trimitere, i' prospect. 

MOBEX S . Targu Mures s-a infiintat ca societate pe actiuni prin HG.nr .1200/1990. 
Emitentul e ca principal obiect de activitate producerea si comercializarea de mobilier ( cod 
CAEN: 31 O Fabricarea de mobila). 
Mobex SA este continuatoarea traditiei in fabricarea mobilei a unor ateliere atestate 
documentar la sfarsitul secolului al XIX lea, care au stat la baza infiintarii ei în 1948. 

Denumirea MOBEX SA 

Sediul RO - Targu Mures, str; Ca rioarei nr. 2, jud. Mures 

Numarul e ordine in J26/8/l991 
Re ·strul c Jmertului ·· 
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MOBEX SA Prospect UE pentru crestere 

Cod unic Jf! identificare RO 1222544 

Telefon - 0265-210.488 

Fax 0265-211.020 

E-mail.' office(â)mobex.ro 

Web site: www.mobex.ro 

CodLEI: 549300DP5I9R5SRZVD40 

CodISINi ROMOBGACNOR9 

Emitentul oroduce o gama larga de mobilier destinat locuintelor, hotelurilor si institutiilor 
publice di~ · ntreaga lume. 
SC "MOB "'X" SA Tg~Mures produce pe scara industriala mobilier din lemn de cele mai 
diverse tip ri: mobilier stil - cu sculptura si/sau intarsie, mobilier corp, amenajari interioare , 
zone publiţe, tapiterii, statuete. 
Societatea 1si desfasoarn act~v~tatea pe _doua platforme de productie situate in Tg. Mure~. (pe o 
suprafata 1e 92.034 mp) s1 m Reghm (pe o suprafata de 75.489 mp). Toate spatule de 
desfasur~ a activitatii sunt proprietatea societatii. 
Activit at se desfasoara in 4 sectii din care 1 sectie este pentru productia de mobila, o sectie 
pentru con ect ionat semifabricate masive, o sectie prelucrat panouri ( croit PAL si furnire) si 
o sectie de 'ntretinere. 

./ 
Legislatia n temeiul careia isi desfasoara activitatea emitentul r:/ 

1 
~ 

Infiintat c societate comerciala pe actiuni , emitentul raspunde cerintelor inscAi e "Î~;1'Qtge-;t ry 
Societatilo privitoare la infiintarea , organizarea si functionarea unei societati · pe~_;ictiuni : .. 
Legea 31/ 1 90 privind societatile comerciale cu completarile si modificarile ulterioar~ . < ;,~:..-/ 
Avand in edere ca actiunile -societatii sunt admise la tranzactionare pe sistemul multilateral 
de tranzact onare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, emitentul este guvernat in egala 
masura . si • e legislatia pietei de capital , din care nominalizam doar Legea 24/2018 privind 
emjtentii d instrumente financiare si operatiunide piata si regulamentele ASF/CNVM. 

Declaratie de declinare a responsabilitatii din care sa reiasa ca informatiile de p e site nu fac 
parte din ospect, cu exceptia · cazu/ul in care aceste informatii sunt incluse, prin trimitere, 
inprospec 

Emitentul .ec lara ca informatiile prezentate pe site-ul societatii www.mobex.ro nu fac parte 
din prospe t cu exceptia cazului in care aceste informatii sunt incluse, prin trimitere, in 
prospect. 

2.1.1. Info matii privind modificarile semnificative ale structurii de imprumut şi dejinantare 
a emitent lui inregistrate de la sfârşitul ultimei perioade financiar e pentru care au fost 
furnizate informalii in- documentul de inregistrare. In cazul in care documentul de 
inregistra e cantine informalii financiare intermediare, aceste infor.matii pot fi furnizate de 
la sfârşitu ultimei perioade interimare pentru care informatiile financiare au fo st incluse in 
do.cumen . l de inregistrare. 
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Emitentul declara . ca nu exista modificâri semnificative ale structurii de împrumut si de 
finantare a emitentului de la sfarsitul ultimei perioade financiare pentru care au fost fumizate 
informaţii n documentul de inregistrare. (30.06.2019). 

2.1.2. O scriere. a modalitatilor definantare preconizate ale activitatilor emitentului 

Actîvi tate emitentului este finantata din surse proprii si din surse atrase. Dintre sursele 
atrase me tionam: credit bancar pe termen mediu, cu rate de rambursare lunara; linie de 
credit ba · car aflat in perioada de restructurare; cu rambursari lunare; credit furnizor; 
împrumu t ri de la actionari. 

2.2. Preze, tare generala a activitatilor 

2.2.I. Str tegia şi obiectivele 

O descri re a strategiei de afaceri •şi a obiectivelor strategice ale emitentului (atât 
financi are cât şi nefinanciare, daca exista). Aceasta descriere tine seama de v_,iit<imie1e.;-:
provocari şi perspective ale emitentului. Daca este cazul, descrierea tine seama de1n,fed:ul de ~ 
regleinent re in care işi des+aşoara activitatea emitent ul. 1~_~' ~. ) 

~, l\ A.PRo; .Z 
Strategia e afaceri a societatii este mentinerea vanzari lor pe cat ma i multe iete si r I 
colaborar a cu un numar cat mai mare de clienti, astfel incat societatea sa nu fie deperiâepţc:1 
de nici m µl. In prezent societatea are clienti in Uniunea Europeana, in Asia, in Rusia, 
Kazaksta Azerbaidjan. Nu este neglijata nici piata interna. Pentru mentinere si dezvoltare 
pe aceste piete societatea a participat in anul 2019 la targurile de mobilier de la Koln, Paris, 
Bucuresti si va participa si la cel de la Moscova. 
Investitii !~ realizate in ultimii ani au urmarit surclasarea firmelor concurente prin realizarea 
unor fini s · e de o acuratete deosebita. 
Intentiona n ca pana la finele anului 2019 sa schimbam complet site•ul societatii, acesta sa 
permita c mandarea / achizitionarea de produse. Deasemenea societatea va iesi pe piata cu o 
noua ident't ate vizuala. 
Obiectivul urmarit este cresterea vanzarilor si rentabilizarea activitatii. 

2.2.2. Act i itatile principale 

O descrie a principalelor activitati ale emitentului, inclusiv: 

(a) princip lele categoriide produse vândute şi/sau de servicii prestate ; 

MOBEX S are ca principal obiect de activitate producerea si comercializarea de mobilier 
(cod ,CAE : 3109 Fabricarea de mobila). Emitentul produce o gama larga de mobilier 
destinat Io intelor, hotelurilor si institutiilor publice din întreaga lume. SC "MOBEX" SA 
Tg•Mures roduce pe scara industriala mobilier din lemn de cele mai diverse tipuri: mobilier 
stil • cu sc lptura si/sau intarsie, mobilier corp, amenajl:l,ri interioare, zone publice, tapiterii, 
statuete. 
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Societatea isi desfasoara activitatea pe doua platforme de product ie situate in Tg. Mures (pe o 
suprafata , e-92.034 mp) si in Reghin (pe o suprafata de 75.489 mp). Toate spatiile de 
desfasurar a activitatii sunt proprietatea societatii. Activitatea se desfasoara in 4 sectii din 
care 1 se tie este pentru productia de mobila , o sectie pentru confectionat semifabricate 
masive, o ectie prelucrat panouri ( croit PAL si furnire) si o sectie de intretinere. 
In anul 20 9 emitentul a infiintat o societate noua MOXPRIM SRL, la care Mobex SA este 
unic asoci~t. Obiectul principal de activitate al acestei societati este taierea si rindeluirea 
lemnului. A.ceasta activitate se va desfasura pe platforma din Reghin. Scopul infiintarii acestei 
societati e te posibilitatea de a oferi produse si servicii noi (semifabricate si/sau prefabricate 
din lemn). 

(a) indic ea oricarui produs, serviciu sau activitate noua semnificativa care a fost introdusa 
de la p blicarea ultimelor situatii financiare auditate. 

In anul 20 9, in vederea extinderii livrarilor in Franta, la cererea unui client existent, au fost 
. 22 prototipuri noi. 1n urma executarii acestora emitentul asteapta comenzi ferme 

De asemen a pentru dezvoltarea vanzarilor in Germania, la cererea clientului , s-a extins gama 
de finisaje. 



MOBEX SA 

Pe de alta · arte , emitentul este in curs de a dezvolta o 
relatie comerc iala noua cu un client semnificativ de pe 
piata Frant i, piata pe care este deja prezent, prin alti doi 
clienti. 

In anul 20 9 Mobex SA a început livrari catre Coreea . 
Au fost ex cutate un numar de 34 produse noi, produse 
care se ad ·eseaza acestei piete si nu numai. Aceasta 
relatie COJ erciala isi va dubla volumul in urmatoarele 
luni, fiind i faza de dezvoltarea a unui program nou. 
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Tot in anul 2019 au fost efectuate livrari catre firme noi din Suedia, Olanda si Belgia. 
Societatea rmareste permap.ent satisfacerea cererilor clientilor, pentru mentinerea si cresterea 
vanzarilor la intern sodetatea executa · pfose de mobilier adaptate spatiilor de care acestia 
dispun, ex cut~od n1obilier pentru camera de hotel si zone publice. · 

2.23. Pi.e [ principale 

Societ_ate~ ·e ~a. si. pi_ete de. desfacere pia ta !ntema s_i cea externa. Pe pia ta :xtern~ societatea 
are chenti rad1t1onah pe p1ata de est (Rusia, Ucrama, Kazachstan, etc) s1 pe p1ata de vest 
(Franta, G~·1mania, Olanda, Danemarca etc). 
Incepand c anul 2019 a început o colaborare si pe pia.ta din Asia si a extins livrarile in europa 
si în Belgi si Suedia. 
In anul 20 9 societatea inregistreaza scaderi ale vanzarilor pe toate pietele pe care activeaza. 
Scaderile e pe pietele traditionale din est, vest si intern nu au putut fi acoperite prin 
dezvoltare colaborarii pe piata asiei, astfel ca in anul 2019, pana la data prezentului prospect, 
fata de ac eas i perioada a anului 20 I 8, societatea inregistreaza o reducere a vanzarilor 
realizate. 

2.3. Struc ura organizatorica 

Daca emi entul face parte dintr-un grup, o organigrama, in cazul in care aceasta nu este 
inclusa in !fa parte in documentul de inregistrare şi in masura in care este necesara pentru 
intelegereJ activitatii emitentului ca intreg. 

ln functie ie preferintele emitentului, aceasta organigrama poate fi inlocuita sau in._sotita de 
o scurta · escriere a grunului si a pozitiei emitentului in cadrul grunului , in cazul in~'ctire· ' 

'J:' I 'r ' i,.'• -

aceasta co~tribuie la clarificarea structurii . \.;, APROBAT 

Cu ?artici , are in procent de 100:o la capital .. social,. in lu~a ma rtie 20 19, en~itentut 1i infiint~~r 
societatea OXPRIM SRL, so01etate care a preluat sectia de prelucrare primara a lemn Im 
si de eonii, ctionare prefabricate de pe platforma Reghin. In cadrul acestei filiale lucteaza 36 
de persoru e. 
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S.MOBE~. S.A . .------------- - ----- - -------, 
ADUNAREA GENERALA A ACTIONATILOR 

Auditor 
1------------------, financiar extern 

CONSILIUL DE ADMINISTRA TIE 

ADMINI: n RA TOR 

S.Moxpr tm SRL 

I 
Sef sectie [ 1 

MD 2 

R 1 

M I 

T 1 

Total 3,D 
I 

Director 
economic 

Q ·s 
O, 
i::: o 
Q 

~ 
o. 
<I> 

Q 

8 

Q 

~ 

,___ ,___ 

1 1 19 

(MD - mun itori directi; R ~ muncitori regie; M- maistrii; T- TESA) 

DIRECTOR GENERAL 

I 
S.l 

MD 142 

R 7 

M 6 

T 5 
,___ 

Total 160 17 

_L 

Astfel la ~ata de 04 octombrie 2019, S.Mobex S.A. avea un numar de 2 15 salariati',.'ir~ : /\ 
Moxpr im SRL un numar de 36 de salariati. ' -::i, 

Ir,- ,-~:-~. 

2.3.2. Da ,•a emitentul este dependent de alte entitati din cadrul grupu lui, se indica explicit 
acest lucru şi se descrie legatura de dependenta. 

Nu este cazul. 

2.4; Inve titiile 

2.4.1. In masura in care nu este inclusa in alta parte in documentul de inregistrare, o . 
descriere a investitiilor semnificative ale emitentului (inclusiv cuantumul), de la sfârşitul 
perioadei vizate de informatiile financiare istorice incluse in prospect pâna la data -
documentr,tlui de inregistrare. 

Planul de investitii al anului 2019, in valoare de 978.600 lei (aprox 210 mii euro), pana la data 
de 30.09.2 Dl9 a fost realizat in proportie de 9,2%. 

Investitiilţ realizate in primele noua luni ale anului 2019, finantate din surse proprii, sunt 
prezentate n tabelul de mai jos : 
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Investitie Cantitate Valoare 
Moderniza ·ea instalatîil or de transport pneumatic pentru 1 buc 22.989 lei 
alimentare 1 cu rumegus a centralei termice Reghin 
Inlocuire iµstalatie alimentare apa (Reghin) 1 buc 29.180 lei 
Linie de a~toservire (selfservice) - cantina 1 buc 38.441 lei 

2. 4.2. O lf scri.er_ ea inves_ t~tiilor imp_ ortonţe a/e emi!entului aflate in derulare sau pentru care_ 
au fost de a asumate a71ga1amente ferme, zncluszv metoda de finantare a acestora (interna sau 
externa), aca prezinta importanta pentru activitatea emitentului. 

Inlocuirea instalatiei de alimentare cu apa de pe platforma Reghin, este in curs de executie. La 
aceasta da a angajamente asumate si neexecutate referitor la aceasta lucrare sunt in suma de 
5.000 lei. 

Investitiil . executate in anul 2019 au fost finantate din surse proprii. 

2.5; Exa i11;area rezultatelor activităţii şi a situaţiei financiare 

uie furnizată de către emitenţii de titluri de capital cu o capitalizare bursieră mai 
mare de 00 OOO OOO EUR numai atunci când raportul administratorilor prezentat şi pregătit 
în confor itate _cu articolele 19 şi 29 din Directiva 2013/34/UE nu este inclus în prospectul 
UE pentr creştere). 

Nu este c zul, avand in vedere capitalizarea bursiera a Mobex de 1.0.172.058 milioane, lei la 
data de 1 · .09.2019 (Sursa: BVB) ; ,,; ·,'.b.r.f!'' · 

- ' ( 1ţ p._pR0Î5~ 
.... ,,l,. 

2.6.1. O escriere a celor mai semnificative tendinte recente care au afectat productia, 
vânzarile stocurile, costurile şi preturile de vânzare de la sfârşitul ultimului exercitiu 
financiar i pâna la data documentului de inregistrare. 

In perioa a de la sfarsitul ultimului exercitiu financiar încheiat (2018) si pana la data 
întocmirii rezentului prospect: 

productia si vanzarile au fost afectate de scaderea masiva a comenzilor ferme 
plasate de o firma din Franta, client care in anul 2018 a detinut o pondere de 
13,3% din productia si cifra de afaceri realizata. De asemenea, activitatea societatii 
a fost afectate de intrarea in insolventa a unei alte firme din Franta, firma care in 
anul 2018 a detinut o pondere de 4,8% din productia si cifra de afaceri realizata. 
costurile au fost afectate de _ majorarea salariilor, majorarea tarifelor la energie 
electrica si gaze naturale, majorarea preturilor la unele materii prime (feronerii, 
sticla, oglinda, stofe). Sub presiunea majorarii salariului minim pe economie de la 
01.01.2019 cu 9,5 %, societatea a majorat salariile muncitorilor cu 8%. Tarifele la 
energia electrica si gazele naturale s-au majorat de la începutul anului cu 8%. 
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Preturile e vanzate au putut absorbi aceste majorari doar partial. In general, clientii din 
Europa C ntrala si de Vest nu accepta majorari de preturi decat, maxim pana la nivelul 
inflatiei e istente in tarile lor. 

stocurile de materii prime, materiale si produse finite s-au mentinut aproximativ la 
acelasi niveL 

2. 7. Prev ziuni sau estimari privind profitul 

3. FACT, 1UIDERISC 

Orice invL itie pe plata de capital implica anumite riscuti. Urmatorii factori de risc ar trebui 
luati in co siderare cu atentie pentru evaluarea investitiei în cadrul societatii. 
Consiliul e administratie, este de parere ca riscurile prezentate mai jos sunt cele mai 
semnificat ve pentru potentialii investitori. Riscurile sunt prezentate in ordine descrescatoare 
a probabil tatii aparitiei si a nivelului de impact asupra Emitentului. Descrierea si prezentarea 
riscurilor . ·eprezinta strict opinia reprezentantului Emitentului si nu are la baza studii 
exhaustiv . 
Intrucat ri eurile la care este expus Emitentul sunt in lţgatura cu evenimente si depind de 
circumstar te care se vor materializa sau nu în viitor, potentialii investitori ar trebui' ·sa'iidn 
calcul, pri tre altele, si riscurile si incertitudinile descrise mai jos. . . ţ . 

0
\ 

De <'l,seme ea, investitorii trebuie sa intreprinda diligentele necesare unei ev~Ium:r·:prb rii a 1 

oportuni ta ii investitiei. • o,o'i3P..\ 
J " · · 
"->!,. 

Riscurile ccifice actiunilor 
Riscul de lata consta in posibilitatea ca: valoarea portofoliul investitorului sa se diminueze 
din cauza fluctuatiilor zilnice ale pn:turilor. Exista posibilitatea ca investitorii sa nu poata 
vinde actiunile achizitionate, ca urmare a imposibilitatii gasirii unei contraparti. 
Tranzactit narea. la Bursa. Pretul din piata al .actiunilor poate fi supus unor fluctuatii 
important De asemenea, bursele de valori au cunoscut periodic fluctuatii ale preturilor, ceea 
ce poate a cta in mod direct pretul de piata al actiunilor. 
Suspendat a de la tranzactionare a actiunilor ar putea afecta negativ pretul unei actiuni. 
Lichiditat a actiunilor tranzactionate pe SMT este mai redusa decat lichiditatea actiunilor 
tranzactioi ate pe pietele reglementate. 

Riscuri asociate activitatii MOBEX SA 

Riscul de qiata al unei afaceri. Tocmai din acest considerent, riscul de piata difera de la o 
industrie la alta dar si in cadrul aceleiasi industrii. Pentru limitarea riscului de piata masurile 
luate de so ietate au fost : 

- di ersificarea pietelor de desfacere (intern, piata comunitara si piata de est); 
- cr sterea numarul de clienti; 
- di ersificarea gamei de produ.se realizate. 
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Riscul de ret este asociat schimbarilor posibile, in structura si nivelul pretului bunurilor si 
serviciilor ferite pe piata de catre o firma, ca urmare a variatiilor pretului resurselor utilizate. 
Riscul de retare ca surse pretul productiei industriale, cursul de schimb si rata dobânzii. 

• Pr ul productiei industriale este rezultatul fluctuatiilor pretului materiilor prime, 
ene .giei electrice, combustibililor, gazului natural etc., costului manoperei platite 
a:ngajatilor ; 

In Jegatur; lcu pretul_ manoperei se poate spu~e ca fluctuatia ace_steia i~fluenteaza intr-o f?a~e 
mare masiţa pretunle produselor precum s1 rezultatele financiare, dm cauza ca cheltmehle 
salariale a o pondere de 42% din totalul cheltuielilor societatii. Productia de mobilier este 
una din rai urile productive cu cele mai mici salarii medii. Salariul minim pe economie s-a 
majorat în perioada 2015 - 2019 cu 113% (de la 975 lei la 2080 lei). Altfel spus, salariul 
minim a cr scut mai mult de dublu intr-o perioada de 5 ani. Aceasta majorare a fost imposibil 
de absorbi prin retehnologizari care sa conduca la cresteri de productivitate. Majorarile de 
salarii aco1date de societate nu s-au regasit in cresteri de productivitate ci in cresteri ale 
pretului de anzare, partial, si in scaderea profitabilitatii, chiar înregistrare de pierderi. 
In legatura cu pretul materiilor prime, la aproape toate grupele de materiale pe piata activeaza 
o mare div rsitate de furnizori, astfel ca emitentul nu este dependent de nici unul. Insa in anul 
2018 si in r ima jumatate a anului 2019 s-au înregistrat cresteri de pret, in aceleasi proportii, 
la toti fumi1zorii de material lemnos, materiale stratificate PAL, MDF, Panel, feronerii, sticla 
si oglinda. 

• Cw ul de schimb afecteaza de asemenea rezultatele societatii deoarece 70% din cifra 
de faceri s~a realizeaza din vanzari in EURO. A vand în vedere încasarea în valuta a 
pro , uselor vandute, pentru achizitiile de materiale se practica preturi in euro la cursul , 
zile. Aceasta politica a firmei acopera cca 25% din expunerea valutara. Contract~~a -.. -. . 
de ~~edite in valuta în care se rea!izeaza exportul, contribuie la diminuartja ~I~f\11!!:\):\ 
val tar. '1 .·:; ,,, 1 ,J,"' . 

' ,, [,.~ţ"t.' 

• Rat , dobânzii afecteaza într-o mai mica masura rezultatele financiare. \ ~~,i. , ... 
Cheltuiala cu dobanda reprezinta 0,68% din totalul cheltuielilor. In anul 2018 ponderea 
cheltuielilo cu dobanda a crescut de la 0,41% la 0,68% pe de o parte din cau.za cresterii 
creditelor ntractate, pe de alta parte din cauza scaderii per ansamblu a activitatii. In ultimul 
an indicat rul de acoperire a dobanzii din profitul brut (înaintea deducerii dobanzii si a 
amortizarii a crescut de la 10 in anul 2016, la 12,5 in anul 2017 si a scazut la 3,0 in anul 
2018. Cu c , t acest indicator este mai mare cu atat riscul societatii este mai mic. 
Din cauza posibilelor schimbari ale economiei nationale si mondiale exista riscul ca rata 
dobanzii sa înregistreze majorari semnificative. 

Riscul de I chiditate reprezinta capacitatea societatii de a face fata obligatiilor de plata. 
Emitentul onsidera ca va face fata platilor viitoare. In baza comenzilor existente, se poate 
estima ca parte din stocurile existente au posibilitate imediata de transformare în lichiditati, 
contribuin astfel la imbunatatirea lichiditatii imediate. 
Riscul de c ·edit reprezinta expunerea pe care o are fiecare societate fata de bancile creditoare. 
Riscul de redit este cu atat mai mare cu cat gradul de finantare a activelor din credite este 
mai mare. n prezent, avand in vedere scaderea activitatii înregistrata in ultimul an, linia de 
credit cont ·actata este in curs de restructurare, existand stabilit un grafic de rambursari 

partiale. t · 
Riscul priv ml saturatia pietei interne silsau externe exista, atat timp cat s-a redus puterea de 
cumparare produselor de mobilier pe specificul societatii Mobex. 
Concurent cu alte societati active pe plan international sau local. Emitentul este in 
competitie cu alte societati de profil active pe plan international si local. Unele societati 
concurente cu activitati internationale pot fi mai mari si pot avea resurse financiare, tehnice 
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sau operat onale mai avansate. Piata are un grad de competitivitate ridicat atat din punct de 
vedere al retului , cat si al tehnicitatii prodlţselor, iar pe pietele pe care emitentul opereaza 
exista ina~ multe societati care concureaza pentru aceiasi clienti. Societatea resimte si 
concu~ent . fi:~elor de dimensiuni mai mici, care reusesc sa produca mobilier asemanator la 
preturi ma . m1c1. 
Riscuri a~ ciate unor potentiale litigii din domeniul proprietatii intelectuale. Nu avem 
clinostihta_, _ in aces-~ ~omen! de . posibihtatea existentei unor astfel de ~iscun .. Societatea 
produce c exclus1v1tate diverse produse pentru care dreptul de propnetate intelectuala 
apartine u or arhitecti , sau firme din Europa de vest. Nu exista intentia de a incalca 
prevederi! contractual e. 
Risc~/ apl,car_ii de ca~re Consiliul Co_ncurentei a unor sanctiunilrestric~ii legat~ de pozit~a 
de piata a rmttentulu1. Nu este cazul m acest moment, dar aspectul trebme avut m vedere m 
cazul persµ,ectivei unor fuziuni sau achizitii. 
Pierderea ltnui client important este tot un risc de contrapartida, emitentul luand toate 
masurile p ntru a-si pastra relatii bune cu toti clientii. In prezent toti clientii sunt importanti 
pentru soci tate, pierderea oricaruia poate cauza dezechilibre. 
Emitentul rezinta o politica coerenta de atragere a clientilor strategici , pe de o parte, si de 
reducer~ _ai osturilor, pe. de alta parte, pentru a fi ~apabil sa ofer: ~r?dus~ de c~l_itate la un ~ret 
competitiv Mobex SA este un producator capabil sa ofere flex1bihtate m poht1ca comerciala 
de vanzare produselor sale: . 
Riscuri te nQlogice si industria le. Societatea are mai multe utilaje conducatare de flux 
tehnologi c, utilaJe care nu au in locuîto r. Exista riscul ca in cazu l unei defectiun i majore a 
acestora sa e inregistreze sincope pe fluxul de product ie si apoi vanzare. 
Atragerea i pastrarea angaja tilor calificati. Nereu sita în a atrage un numar sufic ient de mare 
de personal calificat corespunzator, migrarea, neadaptarea sau scaderea pietei de personal, dar 
si cresterea costurilor cu personalul sunt riscuri care ar putea afecta activitatea desfasurata -de 
emitent C ncuren ta in privinta atragerii de persona l calificat este ridicata. Umil_ dip t'n\ 
riscuri.le le$ate de personalu l si conducerea emitentului ii reprezinta posibi1itatea ., truideri( l 
angajatilor \de inalta cal ificare catre . alte companii , care ar putea oferi pao}wte s J t'fgil'e' sj 
compensati [ peste nive lul actua l ofer it de catre emitent. i P.~ t . 

Pentru pre:renirea acestui fenomen , emitentul vine in comple tarea pachetult~i"' sal1;trja l cu 
programe de retentie , sporuri de :fidelitate si alte modalitati de motivare, cum ar fi : 
- Toate st atiile corespund celor mai inalte standarde internati onale, avand birouri si ateliere 

spatioas~e si luminoase , amenajari interioare de calitate, mobilier ergonomic , sali de 
sedinte , parcare proprie; 
Asigu r i (de viata si accidente) si servicii medicale; 

Spor de noapte ; 
- Spor de fidelitate; 
- Salarii mpensatorii in caz de disponibilizare de personal. 

- Suport i manciar in situatii speciale; 

Alt risc ce r putea aparea din motive de personal ar fi lipsa de personal calificat in anumite 
meserii. Avhnd in vedere ca emitentul intentionea za sa-si dezvolte capacitatile de producti e in 
anumite ateliiere de productie, exista posibilitatea ca, punctual, sa se confrunte cu lipsa de 
personal ca ificat. Aceasta situatie va putea fi remediata numai prin costuri suplimentare de 
calificare. 
Pierderea m ui furnizor strategic . La majoritat ea achizitiilor de materii prime sau 
semifabrica e sunt identificati cel putin doi, trei furnizori , cu care se lucreaza pe baza unor 
grile de ev luare. Dar, chiar si in aceste conditii, cresteri de pret se pot inregistra la toti 
deodata din auza cresterii costurilor de productie la toti furnizorii de acelasi tip de material. 
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Riscul ap ritiei unor incendii exista in orice fabrica producatoare de mobilier. Societatea are 
implemen at un plan de jnterventii avizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Mures. 
Pentru evi area riscului de aparitie a incendiilor surit luate urmatoarele masuri: 

depozi area separata a substantelor inflamabile in depozît special amenajat; 
implei entarea Planului _de interventie avizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 
Mures 
asigur r ea de personal instruit periodic pentru apararea contra incendiilor la fiecare loc de 
munca 
asigur rea detectorilor de fum si a instalatiilor de semnalizare/avertizare; 
asigur' rea . de mijloace specifice de stingere a incendiilor la toate locurile de munca 
(hidr ti, stingatoare, sprinklere); 
salvar a si pastrarea bazei de date din calculatoare in cladire separata de cladirea 
server lor; 
asigur rea unui volum de apa de stingere a incendiilor dintr-un rezervor de 300 m3, cu 
sistem independent de pompare. 

Riscuri legate de strategia de dezvoltare a emitentului. Orice dezvoltare implica riscuri, 
legate atat de eficienta proiectelor cat si de obtinerea surselor de finantare. Emitentul va 
analiza in etaliu toate aspectele unui plan de dezvoltare si va încerca, de fiecare data, sa-si 
stabileasc un raport optim intre sursele proprii, cele atrase si cele împrumutate. 
O serie de riscuri specifice activitatii, cum ar fi riscuri operationale si disfunctionalitati ale 
sistemelor iriformatice sau riscul unor avarii, desi pot aparea aleator in fluxul productiv, au 
influente more, de moment. Emitentul are pregatite masuri tehnice specifice pentru 
asemenea azuri. 

Riscul de nu/are al hotarariiAGEA din data de 17.04.2019 

Emitentul informeaza actionariî ca hotararea AGEA Mobex SA din data de 17.04.201_9 
publicata i 1 MO al Romaniei nr. 2174/23.05.2019 a fost contestata in justitie de actionarul 
SIF Bana Crisana SA prin actiune in constatarea nulitatii hotararii AGEA. (dqş~F " l'lr. , \ 
227/1371/ 019) aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mures). La termenul din ăat - 'de',,y 
20.11.201 a fost respinsa cererea reclamantei de anulare a Hotararii AGEA d.itJ. ~r;ttăt'ef2 1 '' 
17.04.20] cu drept de apel in 30 zile de la comunicare. .,...-'?_.~ 

In situatia · care instanta se pronunta in favoarea emitentului, hotararea AGEA din dată de 
17.04.201 isi va produce efectele, iar majorarea de capital se va efectua conform hotararii 
AGEA. 
In situatia n care emitentul va fi obligat obligat, in baza sentintei pronuntata de instanta de 
apel, sa an leze hotararea AGEA din 17.04.2019, pot exista pentru actionarii care au subscris 
eventuale iscuri/consecinte generate de o astfel de decizie a instantei, care pot duce la 
imposibilit tea emitentului de a majora capitalul social. In aceasta ultima situatie, emitentul 
va respect decizia instantei, inclusiv va rambursa actionarilor sumele subscrise în cadrul 
majorarii d capital hotarata in AGEA din 17.04.2019. 

Riscurile ferente mediului economic sunt cele inerente întregii piete sau intregului segment 
al pietei p · care actîoneaza Emitentul si nu pot fi evitate de investitori prin diversificarea 
portofoliul i. 
Riscul polţtic consta in posibilitatea ca guvernul tarii sa-si schimbe brusc si neasteptat 
politicile. If clude si riscul de tara, care vizeaza posibilitatea ca aceasta sa nu-si poata onora 
angajamenf le financiare, afectand toate instrumentele financiare interne, cat si. unele 
instrument_ externe. 

IFB FINWEST S 25 



MOBEX SA Prosp ect UE p entru crestere 

Romania a experimentat -fluctuatii ale economiei si unele inconsecvente in politica adoptata 
de Guverj . Totusi, tendinta Romaniei de a se talia la legislatia europeana diminueaza acest 
risc. 
Riscul g 1~ra:t de cresterea tensiunilor geopolotice, atat pe fondul intensificarii crizei 
refugiatil r, cat si a situatiei din Turcia, dar si a celei din Rusia si Ucraina, cu complicatii 
important asupra pietei unice europene, reprezinta un alt risc sistemic la adresa economiei 
autohtone 
La nivel "'Uropean, votul din 23 iunie 2016 in favoarea parasirii blocului comunitar la 
referenduţ,ul organizat in Marea Britanie (Brexit), ar putea avea implicatii importante atat 
asupra cr sterii economice a zonei euro, cat si asupra arhitecturii institutiilnr europene. Este 
important a tarile din UE care nu au adoptat inca moneda euro sa nu fie afectate in drepturile 
lor campa ativ cu tarile din zona euro. 
Conform<◄ rea la cadrul legislativ si modijicari ale cadrului legislativ. Emitentul se afla sub 
incidenta ~adru lui legislativ din Romania. Factorii care pot genera instabilitate legislativa 
sunt: mo ificarea repetata si frecventa a actelor normative; neconcordanta prevederilor 
incluse in iferite acte normative; aparitia de acuzatii de coruptie in cadrul sistemului judiciar. 
Autoritati~e de reglementare sunt preocupate mai ales de protectia consumatorilor si nu atat de 
cea a acti1narilor sau creditorilor. Emitentul depune toate eforturile pentru a respecta cadrul 
de reglem ntare aplicabil. In plus, legile, regulamentele si politicile se modifica periodic, iar 
asemenea odificari pot afecta activitatea desfasurata de emitent. 
Efortul d adaptare constanta la cerintele legislative in continua schimbare, poate genera 
costuri su limentare semnificative cu efect negativ asupra activitatii. 
Carentele istemul uijudiciar romanesc. Tardivitatea nejustificata in solutionarea cauzek:i:r°'ar 
pune in ificultate valorificarea drepturilor societati i in cazul in care ar fi nev.o· e dţ: 

in:e1venti i?stant_elor }u~ecatoresti. .. . ~ ·, .: ;,. •· ~ 
Riscul de mjlatte s1 rtscul dobanzu afecteaza costul de op01t11mtate. Este ne~es;;i ~ ar,,p.. 

detinatorii de actiuni sa ia in considerare faptul ca rata inflatiei poate fluctufu, si ca 
operatiuni e, conditiile financiare si rezultatele emitentului pot fi afectate. De asemenea, 
investitori trebuie sa tina seama de aceste riscuri in calculul profitului real, neinflatat. 
Instabilita ea cursului de schimb valutar si a ratei injlatiei. In activitatea sa prezenta dar si 
in cea vi!' oare, societatea poate fi afectata de riscurile generate de fluctuatia raportului de 
schimb va utar. Riscurile legate de inflatie conduc la cresterea volumului cheltuielilor precum 
si nec~sit1ea ajustarii salariilor la inflatie, generand fie cresterea tarifelor, fie influentarea 
negativa a ezu ltate lor. 
Riscul de ichiditate (numit si riscul de finantare) reprezinta riscul ca o entitate sa intalneasca 
dificultati in procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor aferente 
instrumen lor financiare. 
Riscul rat i dobanzii la fluxul de trezorerie este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare sa 
fluctueze in cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzii. De exemplu, in cazul unui 
instrument de împrumut cu rata variabila, astfel de fluctuatii constau in schimbarea ratei 
dobanzii e ective a instrumentului financiar, fara o schimbare corespondenta a valorii sale 
juste. FI urile de numerar operationale ale societatii sunt afectate de variatiile ratei 
dobanzilo r in principaJ datorita împrumuturilor in valuta. 
Alte riscu i economice;• probleme ale sistemt1lui bancar romanesc generate de restrictiile 
impuse de criza (recesiune); evaziune fiscala de proportii; nivel inalt al coruptiei; dezvoltarea 
economiei .subterane; cresterea ratei somajului. 
Riscul ge erat de evolutia economiei mondiale. Evenimentele de ordin economic, social si 
de alta nat 1ra de pe piata mondiala au un impact semnificativ asupra climatului economic din 
Romania i1 care societatea isi desfasoara activitatea. 
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Globaliz 'l'e. Factorii -globali variabili, uneori -imposibil de prevazut sau de controlat, precum 
schimbar i e tehnologice radicale, concurenta, evenimentele catastrofice sau conditiile 
econom-ic · generale, pot sa influenteze activitatea emitentului. 

4. TERM, NII ŞI CONDITIILE VALORILOR MOBILIARE 

Scopul ac slei sectiuni este de a preciza termenii şi conditiile valorilor mobiliare şi de a oferi o 
descriere , etaliata a caracteristicilor acestora: 

4.1. Infor natiiprivind valorile mobiliare care urmeaza a.fi oferite. 

4.1.1. O d scrier e a tipului şi clasei valorilor mobiliare oferite , inclusiv codul !SIN (numarul 
internatio 1.al de identificare a valorilor mobiliare ) . 

Actiunile emitentului sunt actiuni nominative, dematerializate, ordinare, emise in lei, care 
confera d tinato rilor drepturi si obligatii egale in conformitate cu dispozitiile legii societatilor 
comercia l , ale reglementarilor aplicabile pietei de capital si ale Actului Constitutiv. 
Emitentu1 recu.noaste un singur proprietar pentru o singura actiune . Fiecare actiune subscrisa 
si platita • onfera dreptul de a participa la adunaril e generale ale actionarilor, dreptul la un 
singur vo egal, in adunarea generala a actionarilor , dreptul de a participa la distribuirea 
profitului sub forma dividendelor, dreptul de informare si verificarea admini strarii societatii, 

dreptu~ p! ferential de subscriptie_a_ actiunil~r ~ou_ emise de_ soc~~tate, dreptul de a ins-traina 
actmmle, reptul asupra bunurilor rezultate dm hch1darea soc1etatu. 
Emiten tul declara _ca actiunilor Sale le-a fost atribuit urmatorul cod ISIN: 
ROMOB ACNOR9. Codul LEI al societatii Mobex SA este: 549300DP5l9R5SRZVD40 . "''~-\ , 
Actiunile ferite sunt guvernate de legea societatilor si de preved erile legii pietei de _i~pit1( ;~ ~ f:,;\ 

\-.:(,);., ;···-• ... 

4.1.2. Leg ·slat ia in temeiul careia au fost create valoril e mobiliar e 

Legislati a aplicabila valorilor mobiliare ce fac obiectul prezentei oferte publice este: 
- Legea n . 31/ 1990 republicata privind societatile , cu modificarile ulterioare; 
- Legea n . 126/2018 privind pietele de instrumente financiare; 
-Legea . 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata; 
- Regula entul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrument e financiare si operatiuni de 
piata; 
- Regul entu l UE 1129/2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte 
publice d valori mobiliare sau al admiterii Ia tranz actionare pe o piata reglementata, si de 
abrogare Directivei 2013/71 /CE 
- Regula entu l delegat UE 979/2019 de completare a Regulamentului UE 1129/2017 in ceea 
ce privest standardele tehnice de reglementare referitoare la informatiile financiare esentiale 
din rezu~ atul prospectului, publicarea si clasificare a prospectel or, comunicarile cu caracter 
publicitar . rivind valorile mobiliare, suplimentele la prospect 
- Regulai netul delegat UE 980/2019 de completare a Regulamentului UE 1129/2019 in ceea 
ce privest formatul , continutul, verificarea si aprobarea prospectului care trebuie publicat in 
cazul une i oferte publice sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionar e pe o piata 

reglemcnT a 
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4.1.3. ln (carea formid sub care au fost emise valorile mobiliare : titluri nominative sau la 
purtator, zice sau dematerializate. 
ln cazul valorilor mobiliare d_ematerializate, se indica denumirea şi adresa entitatii 
insa1·cina e cu efectuarea inregistrarilor necesare . 

Actiunile emitentului sunt actiuni nominative, dematerializate, ordinare, emise in lei care 
confera d tinatorilor drepturi si obligatii egale in conformitate cu dispozitiile legii societatilor 
comercial ; ale reglementarilor aplicabile pietei de _ capital si ale actului Constitutiv al 
Societatii. 
Actiunile sunt înscrise in registrul actionarilor care este tinut de catre SC DEPOZITARUL 
CENTRA SA cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Bulevardul Carol I nr. 34-36, etajele 3,8 si 9. 
Alte in onnatii cu pnv1re la Depozitarul Central se gasesc la adresa 
www .roci ar.eu/home/index.a s x.ro . 

4.1.4. Mo eda emisiunii de valori mobiliare. 

Mo neda i care se face emisiunea este leul. 

4.1.f O escriere a drepturilor asociate valorilor mobiliare, inclusiv a oricarei restrictii 
care le e te aplicabila, şi a modalitatilor de exercitare a drepturilor in cauza 

Sectiunea de mai jos referitoare la drepturile conferite de actiuni insumeaza principalele 
prevederi legale incidente actiunilor emitentului. In temeiul principiului egalitatii de 
tratament al actionarilor, fiecare dintre · actiunile emitentului confera detinatorului, ulteri0r 
admiterii a tranzactionare a actiunilor, urmatoarele drepturi: 
- dreptul e a participa la Adunarile Generale direct sau prin reprezentare pe baza de pro'~Îirt ' 

speciala; 1 ;~-
1 

_ /;j_;t>î\i: -
- dreptul e a vota in cadrul Ad unarilor Generale; , ;) p., · 

\ '( ,.., 

- dreptul ţ a alege si a fi ales in structurile de conducere ale emitentului; · '·'r 

- dreptul l dividende; ' 
- dreptul e preferinta, drept aferent operatiunii de majorare a capitalului social si care confera 
actionarul i posibilitatea de a subscrie cu intaietate actiunile nou emise, protejandu-1 fata de 
riscul dilu rii cotei din capitalul social d~tinute anterior majorarii; 
- dreptul I alocarea de actiuni cu titlu gratuit, in cazul majorarilor de capital social din resurse 
interne; l 
- dreptul I informare; drept cu un continut complex in temeiul caruia actionarii pot solicita 
consultarţ registrelor deliberarilor si sedintelor adunarilor generale si ale consiliului de 
adminis~r tie care_ exercita a~ributii ?elegate d~ a-dunarea ~enerala,_ a situatiilor financiare 
anuale m -o penoada de timp stnct determinata, matenalele s1 documentele aferente 
punctelor nscrise pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor; 
- dreptul li repartizarea unei parti din activul net al emitentului; 
-dreptul I a ataca in justitie hotararile adunarilor generale ale actionarilor sau deciziile 
consiliulu de administratie adoptate in cadrul delegarii de competenta; 
- dreptul d a se retrage din societate, in circumstante strict detem1inate; 
- dreptul e a decide încheierea actelor juridice angrenand o parte semnificativa a resurselor 
societatii; 
- dreptul a upra partii cuvenite din lichidarea emitentului; 
- dreptul d a reclama auditorilor interni faptele despre care cred ca trebuie verificate. 
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De aseme ea, anumite drepturi pot fi exercitate numai de actionari care detin o anumita cota 
din_ capi_t~lul social: dreptyl ?~ a solicit_a convocarea A?unarii ?ener~le, drep! recunoscut 
actionanllr reprezentand, md1v1dual sau 1mpreuna cel putm 5% dm capitalul social. Conform 
legii soci tati lor c~mer~ial~, actionarii t~e?uie sa-si ~xercite_ d~epturile cu _bun~ cre?inta, cu 
respectar a dreptunlor s1 a intereselor leg1t1me ale em1tentulu1 s1 ale celorlatl act10nan. 

Dreptul I dividende 

Anual, ii cel mult patru . luni de la încheierea exercitiului financiar, Adunarea Generala 
Ordinara Actfonarilor emitentului trebuie sa se intruneasca in vederea aprobarii situatiilor 
financiar . In situatia in care se inregistreaza profit, adunarea va decide asupra posibilitatii 
repartiza r i acestuia cu destinatia de dividende. 
In cazul i care se constata o pierdere a activului net, capitalul social va trebui reîntregit sau 
redus ma i înainte de a se face vreo repartitie sau distribuire de profit. 
In situati in care Adunarea Generala Ordinara decide repartizarea profitului net cu destinatia 
de divide de, in cadrul aceleiasi adunari se va stabili si cuantumul acestora. Dividendele vor 
fi platite actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat al 
emitentul i. Pqt sa beneficieze de dividende numai persoanele care au calitatea de actionar la 
data de .i egistrare stabilita de Adunarea Generala Ordinara. Data de înregistrare astfel 
stabilita a fi ulterioara datei de întrunire a adunarii cu cel putin 1 O zile lucratoare. Data la 
care se v r plati dividend ele este data stabilita de Adunarea Generala Ordinara care fixeaza 
dividend I cu conditia ca termenul in care dividendele fixate urmeaza a se plati actionarilor sa 
nu depas asca 6 luni de la data întrunirii respectivei adunari. In ipoteza in care, in cadrul 
Adunarii u se stabileste un termen de plata, dividendele se vor achita in maximum 30 de zile 
de la data ublicarii hotararii. 

Actionari ' exercita dreptul lor de vot'in adunarea genera la, proportiona l cu numarul actiu~l l,or " 
pe care le poseda cu_ amendamentul ca in Statutu l soc ietat ii poate fi inserata o cla"!,lz~ s,er~Jsa t, 
limiteze n 1marul voturilor. •:>ROP~~ 1 

) /., 
.... /)!,,- " / 

'li,/ 

ietatilor prevede ca majorarea capitalului social al unei societati se poate face prin 
emisiun e de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente , fie in 
schim bui mor noi aporturi in numerar si/sau în natura ale actionarilor, fie prin incorporarea 
rezerve lo cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune ; 
ori prin c mpensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia: 
Diferente l favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse in rezerve , fara a majora 
capitalul cial. 
Marirea c pitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai 
cu votul t turor actionarilor, in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor., 
beneficii! r sau primelor de emisiune. 
Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, in primul 
rarid actio arilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda. 
Exercit ar a dreptului de preferinta se va putea realiz a numai in interiorul termenului hotarat 
de Adun a ea Generala, daca Statutul Societatii nu prevede alt termen. Perioada in care se pot 
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subscrie ctiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta nu este mai mica de o luna de la 
data stabi ita in prospectul de oferta, data ulterioara datei de publicare a hotararii AGEA in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Dupa expirarea acestui termen, actiunile vor putea fi oferite 
spre subs riere publicului sau anulate dupa cum hotaraste Adunarea Generala. 

Dreptul ea participa la majorarile de capital social din resurse interne 

Adunarea Generala Ordinara a emitentului poate decide asupra repartizarii profitului net cu 
destiilatia ţ:le alocare de actiuni cu titlu gratuit. Distribuirea actiunilor cu titlu gratuit se va face 
propo1tim~~l cu numarul de actiuni detinute la data de înregistrare. Pot sa beneficieze de 
actiuni cu fitlu gratuit numai persoanele care au calitatea de actionar la data de înregistrare. 
Acest dref t la alocarea de actiuni cu titlu gratuit se. naste numai in ipoteza majorarilor de 
capital so ial din surse interne. 

Dreptul d a beneficia de orice surplus rezultat din lichidarea emitentului 

Procesul d lichidare a unei societati comerciale determina încetarea existentei sale si totodata 
lichidarea atrimoniului social prin transformarea tuturor elementelor de activ in lichiditati si 
folosirea a estora in scopul stingerii tuturor datoriilor. 
In ipoteza n care lichiditatile obtinute in urma lichidarii activului depasesc valoarea cumulata 
a datoriilo , actionarii emitentului au dreptul la repartizarea activului social net proportional 
cu cota de aiticipare a fiecaruia la capitalul social varsat. 
Sumele cu~enite actionarilor sunt stabilite de catre lichidatori si sunt mentionate in situatia 
financiara mala. 
Situatia fii anciara se va depune, in vederea mentionarii , la registru I comert ulu i si se va 
publica in ~onitorul Oficial aJ Romaniei, Paitea aIV-a . Orice actionar poate face opozitie iJ1 

termen de 15 de zi le de la data publicarii situatiei financiare . Opozitia se depane la oficiul 
registrului omertului in a carei raza isi are sed iul societatea care o va mentiona in registru si 
o va inaint instantei judecatoresti competente. 
In cazul in care, in 30 zile nu se face opozitie, situatia financiara se considera aprobata de toti 
actionarii, iar lichidatorii sunt liberati, sub rezerva repartizarii activului social net al 
emitentulu . Sumele cuvenite actionarilor, neîncasate in tennen de doua luni de la puq-Jictfre.a ' 1 

situatiei_ ~ anciare, v~r fi_ depuse _la o banca sau la una dintre unitatile acesteia, ,cu ar~t~re ...,~y:î .ţ 1 

numelm s1 renumelm act10narulm. 1 
•1 p..?l~O ;. 
·:-;.,t • 

<L•"'· 
Rascumpa ·area actiunilor 

Conform I gii societatilor comerciale, o societate comerciala nu poate subscrie propriile 
actiuni, ins . i se ofora posibilitatea dobandirii actiunilor proprii in anumite cohditii. 
Daca actiu1 ile unei societati sunt subscris .e de o persoana actionand in nume propriu, dar in 
contul soci tatii in cauza, se considera ca subscriitorul a subscris actiunile pentru sine, fiind 
obligat sa a hite contravaloarea acestora. 
Unei socie ati i se permite sa dobandeasca propriile actiuni, fie direct, fie prin intermediul 
unei perso ne actionand in nume propriu, dar pe seama societatii in cauza, cu respectarea 
unnatoarel r conditii: 

autoriz_ rea dobandirii propriilor actiuni este acordata de catre adunarea generala 
extraordina a a actionarilor, care va stabili conditiile acestei dobandiri, in special numarul 
maxim de · ctiuni ce urmeaza a fi dobandite, durata pentru care este acordata autorizatia si 
care nu po e depasi 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, 
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Partea a IV-a, si, in cazul unei dobandiri cu titlu oneros, contravaloarea lor minima si 
maxima; 
- valoare nominala a actiunilor proprii dobandite de societate, inclusiv a celor aflate deja in 
portofoli sau, nu poate depasi 10% din capitalul social subscris; 

- plata ac iunilor astfel dobandite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele 
- tranzactţ· poate avea ca obiect doar actiurii integral liberate; 

disponibil ale societatii; înscrise in ultima situatie fin.anciara anuala aprobata, cu exceptia 
rezerve lo1 legale. 
Daca actiu nîle proprii sunt dobandite pentru a fi distribuite angajatilor societatii, actiunile 
astfel dob ndite trebuie distribuite in termen de 12 luni de la data dobandirii . 

Restrictiil . prevazute mai sus nu se aplica: 
a) actiun ilor dobandite si apoi anulate, ca urmare a unei decizii a adunarii generale de 
reducere capitalului social; 
b) actiun lor do bandite ca urmare a unui transfer cu titlu universal; 
c) actiuni or integral liberate, dobandite prin efectul unei hotarari judecatoresti, intr-o 
procedura e executare silita împotriva unui actionar , debitor al societatii ; 
d) actiuni l r integral liberate, dobandite cu titlu gratuit. 

Actiuriile reprii dobandite cu incalcarea conditiilor legale sau a cazurilor in care restrictiile 
legale nu r aplica trebuie instrainate in termen de 1 an de la dobandire. 
ln cazul i care valoarea nominala a propriilor actiuni dobandite de catre emitent în cazurile 
mention:at la literele b ), c ), d), fie direct, fie prin intermediul unei persoane actionand in 
nume prop iu, dar in contul acestuia, inclusiv valoarea nominala a actiunilor proprii existente 
deja in po ofoliul sau, depaseste 10% din capitalul social subscris, actiunile depasind acest 
procent vo · fi instrainate i.n termen de 3 ani de la dobandire. ~ 
1n cazul i care actiunile nu sunt instrainate in term enele mai sus mentionate , acistCaqţiQn'i ţ l 
trebuie am late, societatea fiind obligata sa isi reduca in mod corespunzator cap,_iţ~lt ! 'i ·. 1 :î 
subscris. .. , ~::>. I . 1-. 

Actiunile roprii dobandite de catre emitent nu dau dreptu l la div idende pe per ioada ·aetineri i 
lor de catr emitent. Dreptul de vot conferit de aceste actiuni va fi suspendat pe perioada 
detinerii Iar de catre emitent. In cazul in care actiunile sunt incluse in activul bilantului, in 
pasivul bil ntului se prevede o rezerva de valoare egala, care nu poate fi distribuita. 
Direc torat I va include in raportul ce insoteste situatiile financiare anuale si urmatoarele 
informatii u privire la dobandirea sau instrainarea de catre societate a propriilor actiuni: 
- motivele , obandirilor efectuate pe durata exercitiului financiar ; 
-numarul i valoarea nominala a actiunilor dobandite si a celor instrainate pe durata 
exercitiulu · financiar si procentul din capitalul _social subscris pe care acestea ii reprezinta; 
- in cazul d bandirii sau instrainarii cu titlu oneros, contravaloarea actiunilor; 
- numarul s valoarea nominala a tuturor actiunilor dobandite si detinute de catre emitent si 
procentul d n capitalul social subscris pe care acestea il reprezinta. 
O societat comerciala nu poate sa acorde avansuri sau împrumuturi si nici sa constituie 
garantii in ederea subscrierii sau dobandirii propriilor sale actiuni de catre un tert . 
Legea soci -tatilor comerciale asimileaza cu dobandirea de actiuni proprii constituirea de c&tre 
emitent a t nei garantii reale mobiliare asupra propriilor actiuni , in mod direct sau indirect, 
prin persoa e care actioneaza in nume propriu, dar in contul acestu ia. 

Dreptul de a alege si a fi ales in cadrul structurilor de conducere 
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Legea so , ietatilor comerciale instituie posibilitatea ca Statutul societatii sa poata stipula ca 
societate pe actiuni este administrata in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie. 
Merribrii onsiliului de Administratie sunt numiti de catre Adunarea Generala a Actionarilo r. 
Membrii Directoratului nu vor putea fi, fara autorizarea Consiliului de supraveghere, 

direct.ori, f dmini.s~rat~~i, me?1b~i ai ~ir~ctoratului ori ai C~n~iliulu! de supra:egh_ere, cenzori 
sau dupa az, aud1ton mterm on asociat! cu raspundere nehm1tata, m alte soc1etat1 concurente 
sau avaod acelasi obiect de activitate, nici nu pot exercita acelasi comert sau altul concurent, 
pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocarii si raspunderii pentru daune. 
O persoaria fizica poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator si/sau de 
membru al consiliului de supraveghere in soc. ietati pe actiuni al caror sediu se afla pe teritoriul 
Romaniei Aceasta prevedere se aplica in aceeasi masura perso anei fizice administrator sau 
membru a consiliului de supraveghere, cat si persoanei fizice reprezentant permanent al unei 
persoane j tridice adminstrator ori membru al consiliului de supraveghere. 
Interdicti a se refora la cazurile cand cel ales in consiliul de administratie sau in consiliul de 
supravegb re este proprietar a cel putin o patrime din totalul actiunilor societatii sau este 
membru i consiliul de administratie sau de supraveghere al unei societati pe actiuni ce detine 
patrimea a atata . 

Dreptul I informare 

La cerere , fiecare actionar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotararile 
luate in aadrul adunarii generale. Daca societatea detine o pagina de internet proprie, 
rezultate le se vor publica si pe aceasta pagina , in termen de cel mult 15 zile de la data adunarii 
generale. 

Dreptul d a se retrage din societate, în circumstante strict determinate 

Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale au dreptul de a se , 
retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate , numai d'aoa · \ 
respectiva 1otarare a adunarii generale are ca obiect: . _ 1 ,j · ·r 
- schimb ar a obiectului principal de activitat e; , (\?t<-~'t)P.' 
- mutarea s diului societatii în strainatate; ,.<,,, 
- schimbar a formei societatii; 
- fuziunea au divizarea societatii. 

Pretul plati de societate pentru actiunile celui ce exercita dreptul de retragere va fi stabilit de 
un expert utorizat independent, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel putin doua 
metode de valuare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii. Costurile de evaluare 
vor fi supo tate de societate. 

Legea priv nd piata de capital prevede dreptul actionarilor de a se retrage din societate in 
urmatoare l cazuri: 
- urmare a unei oferte publice de cumparare adresata tuturor det inator ilor si pent ru toate 
detinerile a estora, lJTI actionar minoritar are dreptu l sa solicite ofertantu lui care detine mai 
mult de 95° o din capitalu l social sa-i cumpere act iuniJe la un pret echitabi l, 
~ urmare a ei hot1:1rari a adunar ii generale a actionarilor privind delistarea societatii . 
Totodata, L gea 24/29 17, completata prin prevederile Reg ulamentului ASF nr.5/2018 priv ind 
emitentii q_ instrwne nt~. financ iare si operatiuni de piata, confera act ionarului majoritar 
dreptul de so licita ce lorlati act ionari sa ii vanda actiun ile detin ute. Acest drept conferit 
actionarulu' major itar se oaste numai daca, ulterior deru larii unei oferte de cumparare adresata 
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tuturor a .tionarilor emitentului si avand ca obiect toate detinerile acestora, actionarul 
majoritar · e detine cel putin 95% din capitalul social, fie a achizitionat in cadrul respectivei 
ofeite un urriar c:ie actiuni reprezentand cel putin de 90% din cele vizate prin oferta. 

-4.1. 6. In azul une i:noi lmisiuni, o declaratie privind hotarârile, autorizatiile şi aprobarile in 
temeiul c1 rora au fost sau vor fi create şi/sau emise valorile mobiliare. 

In Aduna ·ea Generala a Actionarilor din data de 17.04.2019 actionarii Mobex SA Targu 
Mures au probat majorarea capitalului social cu suma de 2.119.177,50 lei de la nivelul actual 
al capital lui social de 4.238.357,50 lei pana la nivelul maxim al capitalului social de 
6.357.535 lei, prin conversia unor datorii certe, lichide si exigibile conform prevederilor art. 
88 din Le ea 24/2017 si art. 21 O (2) din Legea societatilor 3 l/ 1990 republicata. 
Majqrarea de capital vizeaza compensarea, prin conversia în actiuni, a unei parti din creantele 
certe, lich de si exigibile detinute asupra societatii de catre urmatorii actionari : 
- Popescu ihail detine o creanta certa, lichida si exigibila in valoare de 1.100.000 lei; 
- Morariu mii detine o creanta certa, lichida si exigibila în valoare de 518.169 lei; 
- Plopean Doru-Alin detine o creanta ce1ta, lichida si exigibila in valoare de 173.589 lei. 
Conform aportului de expertiza .financiar contabila creantele certe, lichide si exigibile 
detinute a upra societatii de catre urmatorii actionari sunt: 
- Popescu ihail detine o creanta certa, lichida si exigibila în valoare de 1.100.000 lei; 

- Plopean Doru-Alin detine o creanta certa, lichida si exigibila în valoare de 173.589 lei. 
- Morariuf mii detine o creanta certa, lichida si exigibila în valoare de 285.019 lei; 

Creanta i suma de 233.150 lei a actionarului Morariu Emil este certa, lichida dar nu si 
exigibila 1~ data hotararii A.G.E.A din 17.04.2019. . .. , . 
Fiecare dit1tre actionarii sus-numiti vor putea subscrie, prin conversia partiala a creant~1 
detinute a upra societatii, un riumar maxim de actiuni corespunzator cu numarul; dc; -di:.~pţufi 
de preferi ta acordate la data de înregistrare si in conditiile raportului de subscrier e ~n· . 
prin hotar rea AGEA. ·; \ , .?~O 
Majorarea capitalului social se realizeaza prin emisiunea unui numar de 847.671 ~cti4ni npi1 

nominativ , ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare, cu acoFclarea 
dreptului e preferinta pentru actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul 
Central la data de inregistrare (14.05.2019) care vor putea subscri e proportional cu cota 
detinuta. 

Emisiunea de actiuni are la baza hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 
data de 17 04.2019 care a fost publicata la Monitorul Oficial nr. 2174/23.05.2019. Hotararea 
a fost atac ta in instanta, dosar nr. 227/1371/2019 pe rolul Tribunalului Specializat Mures. 

4.1. 7. Dat emisiunii (pentru valorile mobiliare, altele decât titlurile de capital) sau, in cazul 
unei noi e isiuni, data prevazuta pentru aceasta emisiune. 

In Aduna r a Generala a Actionarilor din data de 17.04.2019 actionarii Mobex SA Targu 
Mures au probat majorarea capitalului social cu suma de 2.119 .177,50 lei de la nivelul actual 
al capital lui social de 4.238.357,50 lei pana la nivelul maxim al capitalului social de 
6.357.535 ei, prin conversia unor datorii certe, lichide si exigibile conform prevederilor art. 
88 din L gea 24/2017 si art. 210 (2) din Legea societatilor 31/ 1990 republicata, in 
urmatoarel conditii : 
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Majorare de capital vizeaza compensarea, prin conversia in actiuni, a unei parti dirt creanteie 
certe, lich de si exigibile detinute asupra societatii de catre urmatorii actionari : 
- Popescu Mihail detine o creanta certa, lichida si exigibila în valoare de 1.100.000 lei; 
- Morariu Emil detine o creanta certa, lichida si exigibila in valoare de 518.169 lei; 
~ Plopean Doru-Alin detine o creanta certa, lichida si exigibila in valoare de 173.589 lei. 
Conform raportului de expertiza financiar contabila creantele certe, lichide si exigibile 
detinute a upra societatii de catre urmatorii actionari sunt: 
- Popescu Mihail detine o creanta certa, lichida si exigibila in valoare de 1.100.000 lei; 
- Morariu mii detine o creanta certa, lichida si exigibila in valoare de 285.019 lei; 
- Plopean Doru-Alin detine o creanta certa, lichida si exigibila în valoare de 173.589 lei. 
Creanta i suma de 233.150 lei a actionarului Morariu Emil este certa, lichida dar nu si 
exigibila' [ data hotararii A.G.E.A din 17.04.2019. 

Fiecare d ntre actionarii sus-numiti vot putea subscrie , prin conversia partiala a creantei 
detinute a upra societatii, un numar maxim de actiuni corespunzator cu numarul de drepturi 
de preferi I ta acordate la data de înregistrare si in conditiile raportului de subscriere stabilit 
prin hotar rea AGEA. 
Majorarea capitalului social se realiZeaza prin emisiunea unui numar de 847.671 actiuni noi, 
nominativ , ordinare, dematerializate; cu o valoare nominala de 2,50 Iei fiecare, cu acordarea 
dreptului ·e preferinta pentru actionarii inscrisi în Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul 
Central 1 data de înregistrare (14.05.2019) care vor putea subscrie proportional cu cota 
detinuta. 
Pentru suqscrierea unei actiuni noi in cadrul exercitarii drepturilor de preferinta, este necesar 
un numar ~e 2 drepturi de preferinta. 
Un actionJr va putea subscrie un numar maxim de actiuni nou-emise calculat prin impartirea 
numarului de actiuni detinute de respectivul actionar la data de înregistrare, la numarul de -
drepturi d preferinta necesare pentru a subscrie o actiune nou emisa, adica la 2. In cazul ig c . 

care num 1rul rezultat din calculul matematic nu este un numar întreg, numarul maxim i~J) _/ ţ 
actiuni ca poate h efectiv subscris va fi rotunJ'it in minus la numarul natural intreg· ime i ··Fr:5j) . ' p v•· . 
inferior. ·. . ·., ..1 ._v .... t 

Pretul de misiune pentru o actiune nou emisa subscrisa in cadrul exercitarii dreptului d.e 
preferinta a fi de 2,5 lei/actiune. 
Operatiun a de majorare de capital social nu prevede posibilitatea tranzactionarii drepturilor 
de preferi a. 
Majorarea capitalului social se face in limita conversiei in actiuni a creantei detinuta de catre 
actionarii 1entionati si a sumelor efectiv subscrise si varsate în contul societatii, actiunlle nou 
emise nes bscrise sau neplatite in întregime fiind anulate. Plata actiunilor se face integral la 
data subsc ierii. 
Perioada d exercitare a dreptul-ui de preferinta va fi de 30 de zi le calendar istice, incepand cu 
ziua lucrat are imediat urmatoare publicarii prospectului respectiv din .n~Q .l ~L.92-~.: .. pana 
. "o n ,')o~n < ln .. ~ . . ,.-.;, . ,h .&-.V. . . .. 

Hotararea GEA de majorare a capitalului social din data de 17.04.2019 a fost publicata în 
Monitorul Oficial nr. 2174/23.05.2019. Hotararea a fost atacata în instanta, dosar nr. 
227 /13 71 I O 19 pe rolul Tribunalului Specializat Mures. 

Dupa inc ierea perioadei de subscriere emitentul va depune demersurile în vederea 
inregistrari majorarii capitalului social la Oficiul Registrului Comertului si eliberare~ 
Certificatu ui constatator cu noul capital social. In baza documentelor eliberate de Oficiul 
Registrului Comertului, ASF va emite Certificatul de înregistrare a valorilor mobiliare si 
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Dţpozitat ul Central va inregistra majorarea capitalului social Actionarii vor intra in posesia 
actiunilo r subscrise la data inregistrarii acestora la Depo zitai-ul Central. 

4.1.8. O scriere a tuturor restrictiilor impuse asupra transferabilitatii valorilor mobiliare. 

Conform datelor primite de la societatea de registru Depozitarul Central, la data de 
24.04.201 nu exista contracte de restrictionare asupra liber.ei transferabilitati a valorilor 
mobiliare ale emitentului. 

4.1.9. Un avertisment conform caruia legislatiafi scala a statului membru al investitorului şi 
cea a tari de inregistrare a emitentului ar putea avea un impact asupra venitului obtinut din 
valorile obiliare. Informatii privind tratamentul fiscal al valorilor mobiliare in cazul in care 
investitia ropusa atrage un regim fiscal specific tipului de investitie respectiv. 

Potrivit C dultii Fiscal , veniturile din dobanzile generate de titlurile de valoare si castigurile 
din trans fi rul titlurilor de valoare, reprezinta venituri din investitii, fiind supuse, ca regula 
generala, impozitului pe venit. Cota generala de impozit pe venit, in vigoare la data 
prezentult i prospect, este de 10%. 

4.1.10. ~aca aceste p ersoane sunt diferite de emitent, identitatea şi datele de contact ale 
ofertantu ui valorilor mobiliare şi/sau ale persoanei care solicita admiterea /q 
tranzacti nare, inclusiv identificatorul entitatii juridice (LEI) in cazul in care ofertantul are . , 
personal ittejuridica. _ , . 

Nu este cr L,ul. "'~pROS 'î ..c 

4.1.11. Al informatii 

a). O de laratie cu privire la existenta oricarui act legislativ national sau a oricarei 
reglemen ari nationale privind achizitiile aplicabil(a) emitentului şi posibilitatea aplicarii 
unor ma ri de impiedicare, daca exista,· 

Avand .in vedere ca actiunile societatii sunt admise la tranzactionare pe sistemul multilateral 
de tran,?; tionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, emitentul este guvernat de 
legislatia pietei de capital, din care nominalizam Legea 24/2018 privind emitentii de 
instrum e te financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF 5/2018 privind emîtentii 
de instru i ente financiare si operatiuni de piata. 

b): O scwta descriere a drepturilor şi obligatiilor actionarilor in cazul unei oferte public e de 
cumparq obligatorii şi/sau a reglementarilor privind retragerea obligatorie sau 
rascump -area obligatorie,· 

eea ce priveşte retragerea obligatorie şi rascumpararea obligatorie , Legea 24/2017 
privind e1 itentii de instrumente financiare şi operatiuni de piata şi Regulamentul 5/2018 
privind e itentii de instrumente financiare şi operatiuni de piata prevad urmatoarele pentru 
societatile le caror actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata: 
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. L gea 24/2.017 privind emitentii de instrumente financiare şi operatiuni de pia ta 
prevede: 

,,Iţetragerea actionarilor dintr-o_~ocie!ate . 
A t. 42 - (1) Ca urmare a derulam unei oferte pubhce de cumparare adresate tuturor 

actionaril r şi pentru toate detinerile acestora , ofertantul are dreptul sa solicite actionarilor 
care nu . a subscris in cadrul ofertei sa ii vânda respectivele actiuni, la un pret echitabil, in 
situatia in care acesta se afla in una din urmatoarele situatii: 

a) detine actiuni reprezentând cel putin 95% din numarul total de actiuni din capitalul 
social ca e, confera drept de vot şi cel putin 95% din drepturile de vot ce pot fi efectiv 
exercita te 

b) a ach izition at, în cadrul oferte i publ ice de cumpa rare adresate tuturo r actionariJor ş i 

pentru to te det ineri le acestora, actiuni reprezen tând cel put in 90% din numarul tota l de 
actiuni di capita lul social care confera drept de vot şi cel putin 90% din drept urile de vot 
vizate in adrul ofertei. 

(2 Ofertantul poate sa işi exercite dreptul prevazut la alin. (1) in termen de 3 luni de la 
data inchi erii ofertei publice. 

(3 In situatia in care societatea a emis mai multe clase de actiuni, prevederile alin . (1) 
se aplica eparat pentru fiecare clasa. 

(4 Pretul oferit in cadrul unei oferte publice de cumparare /preluare voluntare, in care 
ofertantul a achizitionat prin subscrierile din cadrul ofertei actiuni reprezentând cel putin 90% 
din num ul total de actiuni din capitalul social care corifera drept de vot vizate in oferta, se 
considera a fi un pret echitabil. In cazul unei oferte publice de preluare obligatorii , pretul 
oferit in c drul ofertei se considera a fi pret echitabil. 

(5) ln cazul unei ofe1te publice de cumpa rare/pre luare voluntare care nu îndeplineşte 
conditia p ·evazuţa la al in. (4), pretul se determina de un evaluator autorizat, cqnfor.:1n Legfi, 
potrivit st ndardelor interna tionale de eval uare. ' , 

(6) In situaţia in care A.S.F., din oficiu sau ca urmare a unei sesizar i ib. '.ycqş ii , 
apreciaza n otivat ca pretul stabilit de catre un evaluator autorizat , potr ivit leg'it,?• onform 
prevederii r alin. ( 4), nu este de natura sa conduc a la stabilirea unui pret ech itabil , aceâ sta 
poate soli ita reface rea eva luarii. 

(7) Pre tul stabilit potrivit prevederilor alin. ( 4) sau ( 5) se aduce la cunoştinta publicului 
prin inter ediul pietei pe care se tranzactioneaza, prin publicare în Buletinul A.S.F ., pe 
website-u l A.S .F. şi in doua ziare financiare de circulatie nationala, in termen de 5 zile de la 
întocmir e raportului. 

(8) Ca urmare a finalizarii procedurii de exercitare a dreptului prevazut la alin. (1), 
valorile 1 obiliare care au facut obiectul ofertei publice de preluare sunt retrase de la 
tranzacţi01 are. 

Ar . 43 - (1) Ca urmare a unei oferte publice de cumparare adresate tuturor 
detinatori l r şi pentru toate detinerile acestora , un actionar minoritar are dreptul sa ii solicite 
ofe1iantul i care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 42 alin. (1) sa ii cumpere 
actiunile 1 un pret echitabil, conform prevederilor art. 42 alin. ( 4) şi (5). 

(2) In situatia in care societatea a emis mai multe clase de actiuni, prevederil e alin . (1) 
se aplica s parat , pentru fiecare clasa. 

(3) Pretul este determinat in conformitate cu prevederile art. 42 alin. ( 4) ş i (5). Iri 
situatia in care este necesara numirea unui evaluator independent, costurile aferente sunt 
suportate e catre respectivul actionar minoritar. 

Ar . 44 - A.S .F. emite reglementari privind aplicarea prevederilor prezentei sectiuni. " 
R e ulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare şi operatiuni de piata 

prevede: 
„R tragerea actionarilor dintr-o societate 
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A t. 80 ~ (1) Actionarul care işi exercita dreptul prevazut la art. 42 alin. (1) din Legea 
nr. 24/2017 şi intermediarul transmit la A.S .. F. spre aprobare un anunt privind initierea 
proceduri i de retragere, ce cuprinde cel putin informatiile prevazute in anexa nr. 1 O, insotit de 
mmatoande documente: 

a). raportul de evaluare întocmit conform prevederilor legale de un evaluator autorizat 
independ nt, daca .este cazul; 

b) plic• închis şi sigilat continând pretul la care urmeaza a se realiza retragerea 
actionaril r. 

(2 Ulterior aprobarii de catre A,S .F., anuntul prevazut la alin. (1) este adus la 
cunoştint, publicului prin intermediul pietei pe care se tranzactioneaza, prin publicare pe 
website- u A.S.F. şi in doua ziare financiare de circulatie nationala , in termen de cel mult 3 

are de la data aprobarii şi se publica ulterior in Buletinul A.S.F. 
Mentiunea „ Viza de aprobare aplicata pe anuntul aferent initierii procedurii de 

retragere nu are valoare de garantie şi nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a A.S.F. 
cu privi re la tranzactiile realizate ca urmare a procedurii de retragere. Decizia de aprobare 
certifica .umai regularitatea anuntului aferent initierii procedurii de retragere, in privinta 
exigentei r legii şi ale normelor adoptate in aplicarea acesteia" se va înscrie in anuntul 
aferent in' ierii procedurii de retragere. 

(4. Simultan cu publicarea anuntului conform alin. (2), actionarul care işi exercita 
dreptul c , nform art. 42 din Legea nr. 24/2017, transmite depozitarului instrumentelor 
financiare respective informatiile privind procedura de retragere, in format electronic. 

. . (5 /I Actiunile respectivul~i e~itent sunt. suspendate ~e la tranzactionare începând cu a 
treia z1 ludratoare de la data pubhcam anuntulm conform ahrt. (2). 

( 6) Pretitl se determina in conformitate cu art. 42 alin. ( 4) şi ( 5) din Legea nr . 24/2017 . . 
In cazul p evazut la art. 42 alin. (5) din Legea nr. 24/2017, evaluatorul autorizat este ·selectat . 
dintre eva uatorii independenti inregistrati la A.S.F. şi este supus aceloraşi cerinte prevf1:~l{'.ţţ:,. ·. \ 
la art. 73. . . ' , .· L.·: •-'r :\\ ~ ) 

(7) Costurile aferente întocmirii raportului de evaluare in vederea determinar i(pr ~ 11'.H I"• • 

sunt supo ate de actionarul care işi exercita dreptul prevazut la art. 42 alin. (1) din Le'gea 1~:_. . / 
24/2017. .,, 1/ 

(8) Raportul de evaluare prin care este determinat pretul la care urmeaza a se realizâ 
retragerea actionar ilor, este pus la dispozit ia actionari lor soc ietat ii emitente, incepând cu data 
publicarii anuntului prevazut la alin. (1) şi pâna la finalizarea proced urii de retrager e 
prevazuta la art. 42 din Legea m. 24/2017, la sediul · intermediarului operatiunii , al 
ofertantuh i, in cazul in care acesta este persoana j uridica ş i al societatii emitente , precum şi 
pe websi t -ul intermediarului, al emitent ului ş i al ofertantului in cazul in care acesta are 
website. 

(9) Actionarii existenti sunt obligati sa vânda actiunile detinute catre actionarul care işi 
exercita dJ: ptul conform art. 42 alin. (1) din Legea nr. 24/2017. (li Depozitarul central al instrumentelor financiare fumizeaza intermediarului lista 
actionarilo la sfârşitul zilei de decontare aferente ultimei zile de tranzactionare, mentionând 
in c~d~ul esteia actionarii ale_ c~ror detin_~ri sunt i~r~gistrate in conturile i~divid~ale afl_a!e in 
admm1stra ·ea sa, precum ş1 mformatu cu pnvire la eventualele 1potec1 mob1hare, 
popriri/sec

1

1estre şi alte masuri de aceasta natura înregistrate cu privire la respectivele 
instrument financiare. 

(11 Plata actiunilor înregistrate in conturile administrate de participantii la sistemul 
depozitam ui instrumentelor financiare şi transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor 
platite, cat e actionarul care işi exercita dreptul conform ali. 42 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 
se efectue a prinintermediul depozitarului •Central si al paiticipantilor la sistemul sau, in ziua 
lucratoare .urmatoare fumizarii listei actionarilor. Responsabilitatea efectuarii platilor catre 
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actionarii indreptatiti revine participantilor care administreaza conturile in care sunt 
înregi stra i actionarii, conform contractelor încheiate cu depozitarul instrumentelor financiare. 

(lf:) Actionarii ale caror detineri sunt înregistrate in conturile individuale administrate 
de depoz'tarul instrumentelor financiare pot comunica intermediarului modalitatea aleasa 
pentru re lizarea platii actiunilor ce le detin, respectiv mandat poştal cu confirmare de primire 
sau trans t r bancar, in termen de maximum 1 O zile lucratoare de la data publicarii anuntului 
menti ona la alin. (1). In cazul in care o asemenea comunicare nu este facuta catre 
intermedi r, acesta · efectueaza plata actiunilor prin mandat poştal cu confirmare de primire la 
adresa actiionarului mentionatain lista actionariatului emitentului prevazuta -la alin. (10). 

(1 ) In termen de maximum 5 zile lucratoare de la expirarea termenului prevazut la 
alin. (12), intermediarul efectueaza platile catre actionarii indreptatiti. 

(1 ) In situatia in care sumele platite actionarilor sunt returnate intermediarului, acesta 
le depun e intr-un cont deschis de actionarul care işi exercita dreptul conform art. 42 alin. (1) 
din Lege nr. 24/2017 la o institutie de credit autorizata de Banca Nationala a României sau la 
o sucursa a deschisa în România a unei institutii de credit autorizate in alt stat membru, in 
favoarea ctionarilor care nu au încasat contravaloarea actiunilor. Odata cu depunerea 
sumelor r spective, intermediarul transmite institutiei de credit, precum şi emitentultJ.i, lista 
actionaril r indreptatiti sa primeasca contravaloarea actiunilor cuprinzând datele de 
identific arf şi informatiile furnizate de catre depozitarul instrumentelor financiare in 
conformitţte cu alin. (1 O), precum şi sumele cuvenite fiecarui actionar. Contul deschis de 
catre acti 9narul care îşi exercita dreptul precizat la art. 42 din Legea nr. 24/2017 in favoarea 
acti~naril 9r care nu au încasat contravaloarea actiunilor va putea fi lichidat doar dupa ce toate 
~ersoan~l ~ i~dreptatite ~u ridi~at inte~al su?1ele cuven~te; _Em~~entul ar~ obligatia sa pastreze 
hsta act10 anlor transmisa de mtermediar , pana la data hch1daru contulm. 

(1 ) Dobânda aferenta sumelor depuse in cont ul preva zut la alin. (14) se cuvi11e 

:::;:1~i:oir c::t::il:u ::::~n::::ra::::::::t::~~::i ~::::•: :::or:
0

: 1::t ~ts '1 , I 
admini stra ii contu lui prevazut la alin . ( 14) vor fi suportate de catre act iona rul care 1 ş.ţ:ţxercita / 
dreptul pr azut la ari. 42 din Legea nr . 24 /2017. .,,. 

(17 Actionarul care îşi exercita dreptul prevazut la art. 42 alin. (1) din Legea nr. 
24/2017 v . lua masurile care se impun pentru ca informatiile privind institutia de credit, 
respectiv, 1 upa caz sucursala sau filiala acesteia , precum şi contul în care sunt depuse sumele 
ce revin a , tionarilor care nu şi-au încasat contravaloarea actiunilor sa fie publicate in doua 
ziare fin ciare de circulatie nationala, pe website-ul A.S.F. şi al operatorului pietei 
reglem ent e/sistemului de tranzactionare pe care sunt tranzactionate actiunile emitentului. 

(18 Dovada realizarii platilor catre actionarii indreptatiti şi a constituirii contului 
mentionat la alineatul anterior este transmisa depozitarului central care tine evidenta 
actiortarilo emitentului în vederea efectuarii transfernlui de proprietate asupra actiunilor 
platite, cat actionarul care îşi exercita dreptul conform art. 42 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 
in termen maximum 3 zile lucratoare de la expirarea termenului de la alin. (13). 

(19). Transferul dreptului de proprietate este efectuat in maximum 4 zile lucratoare de 
la prim ire documentelor rrtentionate la alin. (18). Transferul dreptului de proprietate se 
efectueaza atât pentru actiunile pentru care a fost încasata contravaloarea actiunilor , cât şi 
pentru cele pentru care sumele returnate au fost ulterior depuse in contul prevazut la alin. 
(14). 

(20 In termen de maximum doua zile lucratoare de la operarea transferului prevazut la 
alin. (19), i terrnediarul notifica A.S.F. cu privire la finalizarea procedurii aferente retragerii 
actionarilo r şi transmite anexat dovada efectuarii transferului de proprietate catre actiortarui 
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care îşi eTerc!ta dreptul ~onf~~·m a_rt. 42 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, in vederea retragerii 
de la tranzacti onare a soc1etat11 emitente. 

(2 ) Initierea procedurii conform prezentului articol împiedica initierea procedurii 
prevazute la art. 82. 

A t. 81 - Prevederile art. 42 din Legea nr. 24/2017 nu sunt aplicabile in situatia in 
care , uite ·ior finalizarii unei oferte publice de cum parare, adresata tuturor actionarilor şi 
pentru to te detinerile acestora se initiaza şi/sau se deruleaza operatiuni corporative ce 
determ in modificarea nivelului capitalului social al societatii emitente. 

A t. 82 ~ (1) Dreptul prevazut la art. 43 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 poate fi 
exercitat ~·n~ termen de trei luni de la data închiderii ofertei. Actionarul care işi exercita dreptul 
transmite A .S.F. spre aprobare un anunt cu privire la intentia sa de vânzare ce cuprinde cel 
putin infi atii cu privire la identitatea actionarului, numarul de actiuni detinute, pretul de 
vânzare, recum şi modalitatea in care se poate efectua plata actiunilor ce urmeaza a fi 
vândute c m ar fi, prin virarea contravalorii actiunilor într-un cont indicat de actionar sau 
mandat p ştal cu confirmare de primire cu mentionarea locului unde urmeaza a fi transmişi 
banii. 

(2 Anuntul prevazut la alin. (1) este insotit de urmatoarele documente: 
a) copie a extrasului de cont privind actiunile aflate in proprietatea actionarului, 

eliberat d depozitarul central care tine evidenta actionarilor respectivului emitent; 
b) declaratie pe proprie raspundere, autentificata din care sa reiasa faptul ca 

respective e actiuni nu sunt grevate de sarcini; 
c) ·aportul de evaluare întocmit conform prevederilor legale de un evaluator autorizat 

independ e1 t, daca este cazul. 
(3) Prevederile art. 80 alin. (3) se aplica corespunzator şi in cazul anuntului preva zut la 

alin. (1). 
(4) A.S.F. dispune restrictionarea de la vânzare a actiunilor detinute de actionarul care 

işi exerc i a dreptul precizat la art. 43 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 , ulterior primidi 
anuntului rivind intent ia de vân zare. 

(5) Pretul se ~etermina in confonn itate_ cu art. 43 alin . (3) din Legea nr._ 24/2017 . ~•RO\?Jj.J 
(6) 1n cazul m care pretul se determrna de catre un evaluato r autonzat , acttsta s~ 

selectat di 1tre evaluatorii independenti inregistrati la A.S.F. şi este supus aceloraş(6~rintţ_ 
prevazute a art. 73. 

(7) Anuntul privind intentia de vânzare este transmis actionarului majoritar, împreuna 
cu docwn ntele prevazute la alin. (2), in tei·men de cel mult cinci zile lucratoare de la data 
aprobarii cestu ia. 

(8) Actionarul majoritar este obligat ca in termen de şase zile lucratoare de la primirea 
intentiei d vânzare sa efectueze plata prin una din modalitatile de plata specificate de 
actionarul are îşi exercita dreptul precizat la art. 43 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, 

(9) Dovada efectuarii platii de catre actionarul majoritar este transmisa depozitarului 
central c ·e tine evidenta actionarilor emitentului in vederea efectuarii transferului de 
proprietate asupra actiunilor vândute, de la actionarul care işi exercita dreptul precizat la art. 
43 alin. (1 din Legea nr. 24/2017 la actionarul majoritar. 

(10 Transferul dreptului de proprietate este efectuat in maximum patru zile lucratoare 
de la prim i ea documentelor mentionate la .alin. (9). 

(11 Depozitarul central care tine evidenta actionarilor emitentului notifica A.S.F. cu 
privire la t ansferul dreptului de proprietate, in termen d.e trei zile lucratoare de la realizarea 
acestuia." 

c). Indica ea ofertelor publice de cumparare facute de terti asupra capitalului emitentului in 
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cursul e ercitiului financiar precedent sau al exercitiului financiar in curs. Trebuie indicate, 
de asem nea, preţul sau conditiile de schimb şi rezultatul acestor oferte. 

Nti este c ul. 

5. DETA IIPRIVIND OFERTA I ADMITEREA LA TRANZACTIONARE 

Scopul ac stei sectiuni este de a prezenta informatiile specifice ofertei de valori mobiliare, planul 
de distrib ire şi de alocare a acestora, indicarea preturilor acestora. Jn plus, in aceasta sectiune se 
prezinta i tor1:1atii privind plas:area valorilor mobiliare, eventua~ele_ acordur_i_ de su~scriere şi acorduri 
legate de a mzterea la tranzactwnare. De asemenea, acesta contzne zriformatzz referitoare la persoanele 
care vând alorile mobiliare şi la diluarea rezultata pentru actionarii existenti. 

5.1. Term nii şi conditiile ofertei publice de valori mobiliare. 

Conditîi, tatisticiprivind oferta~ calendarul previzional şi modalitatile de solicitare a 
subscrieri . 

5.1.1. Conr tiile care reglementeaza oferta. 

Numele ofe1 tantulu i MOBEX SA, cu sediul in Targu Mures, str. _Captlo r.ef 
nr. 2, jud. Mures, înregistrata la Oficiul RegihruM .. .:, 
Comertului sub nr. J26/8/1991, Cod de ider,it.lfic~~. ,0J/s~ 
fiscala RO 1222544. ,.:•f,_ •·'" . 

Tipul ofe11e . Oferta publica primara de vanzare de abfÎO!Ji .ale . 
emitentului cu numar fix de valori mobiliare oferite. 

Valorile mo Jiliare ce fac obiectul ofertei Actiuni nominative, ordinare, emise in forma 
dematerializata, indivizibile, evidentiate prin înscriere 
in cont, emise de catre MOBEX SA. 

Investitori Pot subscrie in cadrul ofertei persoanele fizice sau 
juridice, rezidente sau nerezidente care au calitatea de 
actionari la data de înregistrare stabilita de AGEA 
( 14.05.2019) 

Inchiderea .c u succes a ofertei Oferta va fi considerata încheiata cu succes indiferent 
de numarul actiunilor subscrise pana la data închiderii 
acesteia. 

Metoda de [ 1termediere Metoda celei mai bune executii 

Prospectul de ofe1ta împreuna cu Formularul de subscriere si Fo rmularul de revocare vor fi 
publicate pe site-ul Intermediaru lui (www.ifbfinwest.ro) si pe site-ul em itentlilui 
(www.mob ~x.ro). O cop ie pe suport de hartie va fi furnizata , la cererea oricarni investitor, in 
mod gratuit la sediul emitentu lui sau al intermediarului ofertei. 

5.1. 2. Cuari turnul total al emisiunii 

In Adunare: a Generala a Actionarilor din data de 17.04.2019 actionarii Mobex SA Targu 
Mures au a >ro bat majorarea capitalului social cu suma de 2.119 .177,50 lei de la nivelul actual 
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al capitall lµi social de 4.238.357,50 lei pana la nivelul maxim al capitalului social de 
6.357.535 ei, prin conversia unor datorii certe , lichide si exigibile conform prevederilor art. 
88 din L gea 24/2017 si art. 210 (2) din Legea societatilor 31/1990 republicata, in 
unnatoarel conditii : 
Majorarea e capital vizeaza compensarea; prin conversia in actiuni , a unei parti din creantele 
certe, lichi e si exigibile detinute asupra societatii de catre urmatorii actionari : 
- Popescu ihail detine o creanta certa, lichida si exigibila in valoare de 1.100.000 lei; 
- Morariu mii detine o creanta certa , lichida si exigibila in valoare de 518.169 lei; 
- Plopeanu Doru~Alin detine o creanta certa, lichida si exigibila in valoare de 173.589 lei. 
Conform apoiiului de expertiza financiar contabila creantele certe, lichide si exigibile 
detinute as 1pra societatii de catre urmatorii actionari sunt: 
- Popescu ihail detine o creanta certa, lichida si exigibila in valoare de 1.100.000 lei; 
- Morariu Rmil detine o creanta certa, lichida si exigibila in valoare de 285.019 lei; 
- Plopeanu Dom-Alin detine o creanta certa, lichida si exigibila in valoare de 173.589 lei. 
Creanta in suma de 233.150 lei a actionarului Morariu Emil este certa, lichida dar nu si 
exigibila l data hotararii A.G.E.A din 17.04.2019. 

Fiecare dii tre actionarii sus-numiti vor putea subscrie, prin conversia partiala a creantei 
detinute as pra societatii, un numar maxim de actiuni corespunzator cu numarul de drepturi 
de preferin a acordate la data de înregistrare si in conditiile raportului de subscriere stabilit 
prin hotara ea AGEA. 
Majorarea apitaluhii social se realizeaza prin emisiunea unui numar de 847.671 actiuni noi, 
nominativ e ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare, cu acordarea 
dreptului d preferinta pentru actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul 
Central _ la ata de înregistrare (14.05.2019) care vor putea subscrie proportional cu ~ota 
detinuta; 
Pentru sub crierea unei' actiuni noi in cadrul exercitarii d1;epturi1or de preferinta , §Ste ne~J.Y,1~ 
un numar d 2 drepturi de preferinta. -~ i P..~ 

Un actiona va putea subscrie un numar maxim de actiuni nou-emise calculat prin ' irnpaţ:tirea 
numarului e actiuni detinute de respectivul actionar la data de înregistrare, la numarul de 
drepturi de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune nou emisa, adica la 2. In cazul in 
care numar tl rezultat din calculul matematic nu este un numar întreg, numarul maxim de 
actiuni car poate fi efectiv subscris va fi rotunjit in minus la numarul natural întreg imediat 
inferior. 
Pretul de e isiune pentru o actiune nou emisa subscrisa in cadrul exercitarii dreptului de 
preferirita v fi de 2,5 lei/actiune. 
Operatiu ne de majorare de .capital social nu prevede posibilitatea tranzactionarii drepturilor 
de preferint 
Majorarea apitalu lui social se face in limita conversiei in actiuni a creantei detinuta de catre 
actionarii ~en tionati si a sumelor efectiv subscrise si varsate în contul societatii, actimiile nou 
emise nesu.~scrise sau neplatite în întregime fiind anulate. Plata actiunilor se face integral la 
data subscri rii. 
Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de 30 de zile calendaristice , incepand cu 
. I • 'd" . , b· 1· .. . - I . . d" ,..,.., .O( 2..0"o ' zma ucrato~ 1me -iat urmatoare pu 1-carn prospectu m, respectiv m .~ .... ! . . : .~ .... .. pana 

in . k?~~t2s<?. . .. · · 

Hotararea GEA de majorare a capitalului social din data de 17.04.2019 a fost publicata în 
Monitorul ficial nr. 2174/23.05.2019 
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Numarul otal de actiuni oferite: 847.671 actiuni; 
ominala: .2,50 lei/actiune 
misiune: 2,50 lei/actiune; 

Pretul de ferta: 2,50 lei/actiune 

5.1. 3. D r.ata de valabilitate a ofertei, inclusiv oripe modificare posibila, şi o descriere a 
procedur i de subscriere. 

Regulame tul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata; 
prevede: 
Perioada i , care se pot subscrie actiuni nou-emise in cadrul exercitarii dreptului de preferinta 
nu este m · mica de o luna de la data stabilita in prospectul/prospectul proportionat de oferta, 
data ulteri ara datei de inregistrare şi datei de publicare a hotararii adunarii generale 
extraordin re a actionarilor sau a consiliului de administratie/directoratului in Monitorul 
Oficial al omaniei. 
Majorarea capitalului social se realizeaza prin emisiunea unui numar de 847.671 actiuni noi, 
nominativ , ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare, cu acordarea 
dreptului preferinta pentru actionarii inscrisi în Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul 
Central la data de inregistrare (14.05.2019) care vor putea subscrie proportional cu cota 
detinuta, 
Pentru sub crierea unei actiuni noi in cadrul exercitarii drepturilor de preferinta, este necesar 
un numar e 2 drepturi de prefednta. 

Un actiona va putea subscrie un numar maxim de actiuni nou-emise calculat prin impartirea 
numarului e actiuni detinute de respectivul actionar la data de înregistrare, la numarul de 
drepturi de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune nou emisa, adica la 2. In cazul iii 
care numa ul rezultat din calculul matematic nu este un numar intreg, numarul.rin'!1xiţn_ ,de 
actiuni car poate fi efectiv subscris va fi rotunjit in minus la numarul natural întreg i,n'e°dîâţ .,• 
inferior. '/ \ {.\,.,.,ROroţ:•.i 

' ..,, 
·,)?,. 

Orice mod fi.care a acestor termeni se va face la cererea emitentului, cu acordul prealaoil ăl 
ASF si va fi facuta publica. 

Procedura e subscriere 
actiona ii care detin la data de inregistrare actiuni ale emitentului in Sectiunea I a 
Depozi rului Central pot subscrie in ofei1a numai prin intermediul IFB FINWEST SA 
(Arad,~ tr. D. Bolintineanu nr. 5, ap. 4-5, tel: 0257.281.611) 
action ii care detin la data de înregistrare actiuni ale emitentului in Sectiunea II a 
Depozi aru lui Central, pot subscrie in cadrul ofertei prin Intermediarul autorizat de catre 
ASF, in contul caruia au inregistrate actiunile. 

Perioada d 
incepand c 
.2.Z-;.o.t. .ZP 

drept de Prefei'inta se va desfasura pe o perioada de 30 de zile calendaristice 
ziua lucratoare imediat unnatoare publicarii prospectului si va incepe in data de 
o . d d 11.0 o „ o2..o . I . .. .. . .. . pana m ata e ·"-' ~ .... ~~- ..... , mc us1v. 

Programul e subscriere este intre orele 09:00 - 16:00, ora Romaniei, în fiecare zi lucratoare 
din cadrul erioadei de drept de preferinta, cu exceptia ultimei zile lucratoare din cadrul 
perioadei d drept de preferinta cand subscrierile vor putea fi iriregistrate numai intre orele 
09:00 - 12 00, ora Ronianiei. Dupa expirarea perioadei de drept de preferinta nu se mai 
accepta sub crieri. 
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Detinator ide drepturi de preferinta, ale caror drepturi de preferinta sunt evidentiate in 
cadrul se ,tiunii I a Depozitarului Central jn momentul subscrierii, pot subscrie actiuni 
noi in cad ul n1ajorarii capitalului social numai prin _intermediul IFB Finwest SA. 
Subscrieri e in cadrul Perioadei de Drept de Preferinta se realizeaza fie: 

prin c tnpletarea, semnarea formularului de subscriere si depunerea documentelor 
necesa ·e efectuarii subscrierii la sediul IFB Finwest SA din Arad, Str. Dimitrie 
~olint rean u, nr. 5, ~P: 4 si 5, t~l:_0257.281.611 , in ~iecare zi lucratoar~, ~n~re or~le 0~:00 
s1 l6:0 , ora Romame1, respectiv intre orele 09:00 s1 12:00, ora Romame1, m ult1ma z1 de 
derula a ofertei 
prin tr nsmiterea documentelor necesare prin posta sau curier, cu confirmare de primire , 
cu me tiunea pe plic "Participare Majorare Capital Social al Mobex SA" la sediul 
Interm diarului din Arad, Str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 5, ap. 4 si 5. In situatia in care se 
opteaz pentru transmiterea documentelor de subscriere prin posta sau curier cu 
confo-1îare de p_rimire,. actionarii i~dreptatiti _trebuie sa aiba in veder~ c~ doc~ment~le 
respec t ve trebme sa aJunga la sedml [FB Fmwest SA, pana cel tarzm m ultima z1 a 
perioa ei de derulare a ofertei, respectiv .lo . .O.l:Z-,~22., ora 12:00, ora Romaniei. 

Indiferent e modalitatea aleasa, subscrierile efectua te in baza documentelor primite in afara 
perioadei e subscriere si/sau care nu respecta conditiile de subscrie re prevazute in cadrul 
prezentulu Prosp ect nu vor fi validate. 

Plata a iunilor subscrise se va efectua in contul Emitentului nr. 
RO13BT Rf, RONCRT0010408202 (Contul Colector), deschis la Banca Transilvania , cu 
conditia c~.J suma respectiva sa crediteze Contul Colector pana cel tarziu la ora 12:00 ( ora 
Romaniei) in ultima zi a perioadei de drept de preferinta . 
Document I de plata justificativ aferent fiecarei subscrieri trebui e sa contina in mod 
obligatoriu mentiunea "pentru majorarea capitalului social" si datele de ident ificare ,ale "' '·' .~ 
actionaru lu· indreptatit (codul numeric personal /seria si numatul pasaportului /codu l1uniG d'e ~',.J 
inregistrar . A ctionarul indreptatit trebuie sa ia in considerare orice taxe si comjsi qape <etOt,;,, 
transfer , as fel incat suma transferata sa reprezinte valoarea actiunilor subscrise . ''',·>~V 

In situatia n care suma transmisa de catre actionarul indreptatit in Contul Colector este mai 
mica deca suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificat in Formularul de 
Subscrie re, acestuia 'Î se va aloca un numar de actiuni corespunzator sum ei platite . 

1n situatia n care suma achitata de catre actionarul indreptatit în Contul Colector este mai 
mare decat contravalorea actiunilor la care respectivul actionar are dreptul de subscrier e sau 
decat contrr valoarea actiunilor subscrise in Formularul de subscriere, Emitentul va returna 
actionarulu suma achitata in plus, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii 
perioadei subscriere, prin virament bancar in contul personal comunicat de actionar jn 
Formularul de Subscriere. 

In cazul in are subscrierea depaseste numarul de actiuni pe care un subscriitor este indreptatit 
sa ii achizi ioneze , formularul de subscriere va fi validat doar pentru num arul de actiuni pe 
care action rul are dreptul sa îl subscrie. Investi torii care se afla in acea sta situatie vor fi 
notificati ia sumele platite in plus li se vor restitui in contul indicat in cadrul formularului de 
subscriere i term en de cel mult 5 zile lucratoare de la ultima zi de subscriere. 

Subscrierii care nu îndeplinesc conditiile si termenii prevazuti in cadrul prezentului Prospect 
vor fi anul e. Actioharii indreptatiti ale caror subscrieri nu au fost validat e vor fi notificati 
corespu nza r, iar surriele transferate de catre acestia in Contul Colector vor fi restituite in 
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contul ind cat în Formularul de Subscriere, in terinen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la 
sfarsitul p r-ioadei de drept de preferinta. 

Detinato · · · eferinta al · · referinta sunt evidentiate in 
cadrul S lobale a De n moment ul subscrierii. 

Subscriere actiunilor noi de catre actionarii indreptatiti ale caror drepturi de preferinta 
evidentiat in cadrul Sectiunii II a Depozitarului Central se realizeaza atat prin intermediul 
IFB Finw st SA, cat si prin intermediul oricanii Participant eligil cu care respectivul actionar 
indreptatit are încheiat un contract de servicii de investitii financiare valabil. In acest caz; 
transmiterF. subscrierilor se realizeaza prin orice mijloace de comunicare prevazute in 
contractul e servicii de investitii financiare mentionat, iar acceptarea acestor subscrieri se va 
realiza cu espectarea prevederilor prezentului prospect si cu reglementarile interne aplicabile 
preluarii, alidarii si transmiterii spre executare a subscrierilor primite , precum si cu cele 
referitoare la gestionarea decontarii in sistemul Depozitarului Central a instructiunilor de 
subscriere. 

IFB Finw st SA / Participantul Eligibil va înregistra subscrierile în sistemul Depozitarului 
Central. · 

Responsab litatea existent ei fondurilor necesare decontarii instructiunilor de subscriere revine 
în totalitat intermediarului prin intermediul caruia s-au realizat subscrierile in cadrul Ofertei . 
Subscrierii care nu îndeplinesc conditiile si termenii prevazuti in cadrul prezentului prospect 
vor fi anullte. Actionarii indreptatiti ale caror subscrieri nu au fost validate vor fi notificati 
prin mijloa e. le de comunicare agreate in contractul de servicii de investitii financiare încheiat 
cu respecti ul intermediar; 
Plata actiu ilor noi subscrise de catre actionarii indreptatiti ale caror actiuni sunt evidentjate 
in sectiune II a Depozitarului Central se va face in conformitate cu proceduril e indicate de 
IFH Finwe t SA/ Participantul eligibil prin intermediul caruia a fost efectuata subscrierea : · 
Fiecare act 011ar indreptatit care a subscris in cadrul ofertei va primi un numar d€? acHurH 19( .. ( 
egal cu nu arul de actiuni noi subscrise valid in cadrul ofertei. · . .\. rtt .> '' · · 

\ , '?;,_, 

perioada de exercitare a dreptului de preferinta , actionarii indreptatiti p~t' ce~~ 
inforniatii I sediul emitentului si al intermediarului cu privire la numarul de actiuni la care au 
dreptul de ubscriere. 

Pentru sum le aferente subscrierilor efectuate in cadrul ofe1iei, transferate in Contul Colector, 
nu se acord dobanda. 

de subscriere si de revocare pot fi gasite, pe întreaga perioada de derulare a 
ofertei, la sediul emitentului si pe web site-ul acestuia (www.mobex.ro), la sediul 
intermediar lui si pe web site-ul acestuia (www.ifbfinwest.ro ), cat si pe web site-ul bursei de 
Valori Buc resti (www.bvb.ro) 

Ult-erior finţizarii . ofertei, Emitentul va notifica investitorii care au subscris mai multe actiuni 
decat aveau dreptul sau au virat o suma mai mica de bani decat numarul de actiuni indicat in 
formularul e subscriere cu privire la numarul de actiuni care le-au fost alocate in urma 
încheierii o eratiunii de majorare a capitalului social. 
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Pentru su scrierea de actiuni actionarii trebuie sa depuna/transmita la sediul social al 
Interm edi rului paria in ultima zi a perioadei de subscriere, inclusiv urmatoarele documente : 

2 xemplare originale ale Formularului de subscriere completat si semnat în cazul 
peli canelor fjzice/juridice 
co ie certificata a documentului doveditor al efectuarii varsamantului ( ordin de plata, 
fo · e de varsamant bancar sau oric.e document justificativ care face dovada ca s-a 
efe tuat viramentul pretului integral al actiunilor nou emise si subscrise catre contul 
em tentului), vizat de banca de la care se face plata. Pe documentul de plata trebuie 
specificat ·numele/denumirea actionarului care face subscrierea, si faptul ca plata 
rep ezinta aport la majorarea capitalului social Mobex SA. 
alt documente necesare pentru identificarea actionarilor care efectueaza subscrirea, 
asa cum sunt precizate mai jos. 

Subscrii to I are obligatia de a verifica corectitudinea Formularului de subscriere inainte ca 
depus/transmis. 

Pentru a p tea fi acceptate, formularele de subscriere trebuie insotite de urmatoarele 
document e in functie de fiecare tip de investitor: 

1. Persoan fizice care subscriu in nume propriu: 
- Buletin s u carte de identitate ( original si/sau copie conform cu originalul); 
- Pasaport original si/sau copie conform cu orginalul) si/sau legitimatie de sedere (original 
si/sau copi conform cu originalul) -pentru investitorii cetateni straini; 
- Copie du a dovada efectuarii platii. -

2. PersoaJ fizice care subscriu in numele altei persoane fizice : 
- Buletin s~ care . de id~ntitate ( origin~l si/s~u copi~ ~onfo~m cu ori?inalul) al .' / · , . 
reprezent :1t ulm s1 buletin sau carte de 1dent1tate (ongmal s1/sau copie conform cu on~m alul) ,tr 

al persoan e reprezentate; .:,, ,,?rt.03> · .,' 
' ; ,.. .. 

- Pasaport ( riginal si/sau copie conform cu originalul) si/sau legitimatie de sedere (origil)al 
si/s. au co~i~ co~foi:?1 cu ori~inal~l~ ale reprezentantului si copie pentru persoana reprezentata ·· 
- pentru m est 1torn cetateni stram1; 
- Procura ( riginal); 
- Copie d_u _ a dovada efectuarii platii. 

3. Persoan fizice rezidenta care subscriu in numele copiilor minori: 
- Buletin sa carte de identitate ( original si/sau copie conform cu originalul) al persoanei care 
subscrie in mumele minorului; 
- Pasaport ( riginal si/sau copie confonn cu originalul) si/sau legitimatie de sedere ( original 
si/sau copie conform cu originalul) ale persoanei care subscrie in numele minorului - pentru 
investitorii , etateni straini; 
- Certi ficat I de nastere si buletin sau carte de identitate (pentru minorii cu varsta intre 14 si 
18 a.hi) ( ori inal si/sau copie conform c_i.I originalul); 
- Actul prin care s-a instituit tutela (original si/sau copie conform cu originalul), daca este 
cazul; 
- Copie dup dovada efectuarii platii. 

4. Persoane zzice rezidente incapabile (lara discernamant): 
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- Buletin s u carte de identitate (original si/sau copie conform cu originalul) al persoanei care 
subscrie i numele persoanei incapabile; 
- Pasaport (original si/sau copie conform cu originalul) si/sau legitimatie de sedere (original 
si/sau copi · conform cU originalul) al persoanei care subscrie in numele persoanei incapabile 
~ pentru i vestitorii cetateni straini; 
- Buletin s u carte de identitate a persoanei incapabile ( original si/sau copie conform cu 
originalul) 
- Actul jur dic care instituie curatela; 
- Copie dll

1 
a dovada efectuarii platii. 

5. Persoa juridice rezidente care subscriu in nume propriu: 

- Actul co stitutiv actualizat; 
- Copie duf a Certificatul de înmatriculare eliberat de Registrul Comertului ; 

- Ce~ifica Co~statato~ el,i.berat de Registrul Comertului (cu cel mult 30 de zile lucratoare 
antenoare atei subscnern); 
- lmputern cire/Mandat (original si copie) pentru persoana care semneaza Formularul de 
subscriere, (daca aceasta nu este reprezentantul legal al societatii) 
- Buletin s u carte de identitate ( original si copie) al persoanei care subscrie in numele 
persoanei j tridice si/sau buletin sau carte de identitate a reprezentantului legal al societatii 
- Copie du a dovada efectuarii platii. 

6. Persoan juridice nerezidente care subscriu in nume propriu : 
- Copie du a documentul de identificare (Certificat de inmatriculare la Registrul Comertului 
sau institut e echivalenta) - tradus si legalizat; 
- Actul co stitutiv actualizat - tradus si legalizat; 
- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta cu cel ml!!t. . 
30 de zile I cratoare anterioare datei subscrierii - tradus si legalizat; ' > 1 

:·,;, , , 

- Imputern·cire/Mandat (original .si copie) .pentru persoana care semneaza Formularu l " ;) :{ s 
subscriere, (daca aceasta un este reprezentantul legal al societatii) (original si copie) t thrci'us 1 

si legalizat !-- , 

- Copie a d cumentelor de identitate ale persoanei care efectueaza subscrierea ca reprezentant 
al persoan i juridice ner~zidente: pasaport, cart.e de identitate sau caiie de identitate provizorie 
pentru ceta eni din UE - - tradus si legalizat; 
- Copie du a dovada efectuarii platii. 

7. Persoan juridice nerezidente care subscriu prin intermediul unei persoane juridice 
rezidente: 
- Copie du a documentul de identificare (Ce1tificat de înmatriculare la Regstrul Comertului 
sau institut e echivalenta) si actul constitutiv actualizat si Certificat Constatator eliberat de 
Registrul · otrtertului sau institutie echivalenta cu cel mult 30 de zile lucratoare anterioare 
datei subsc ierii pentru persoana juridica nerezidenta tradus si legalizat; 
- Copie du a documentul de identificare (Certificat de înmatriculare la Registrul Comertului 
sau institut e echivalenta) si actul, constitutiv actualizat si Certificat Constatator eliberat de 
Registrul omertului sau institutie echivalenta cu cel mult 30 de zile lucratoare anterioare 
datei subsc ierii pentru persoana juridica rezidenta; 
- Mandat/o din din partea societatii nerezidente pentru efectuarea subscrierii - tradus si 
legalizat 
-Imputerni ·ire/mandat pentru persoana care semneaza Formularul de subscriere eliberat de 
conditiile a tului constitutiv, sau dovada ca acesta este reprezentantul legal al societatii, cu 
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drept de r rezentare individuala (în cazul în care societatea este reprezentata colectiv de doua 
sau mai 1i ulte rersoane si .toate se prezinta ~eotr~. sem~area. F01mularul_ui de. subscriere , 
dovada se, ra face pentru toate aceste persoane) m ongmal Sl copie - tradus Sl legalizat 
- Buleti~, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru 
imputerni9itţ1l/hnputernicitii persoanei juridice rezidenţe (original si copie) 
- Copie dla dovada efectuarii platii. 

8. Persoa fizice autorizate sadesfasoare activitati economice sau asociatiifamiliale: 
- Decizia - e autorizare emisa de Primarfa locala (copie); 
- Copie du a codul unic de inregistrare; 
- Buletin sau carte de identitate ( original si copie) al persoanei fizice care semneaza 
formularul de subscriere; 
- Imputern cire in original pentru persoana care semneaza formularul de subscriere (in cazul 
in care sub crie alta persoana); 
- Copie du a dovada efectuarii platii. 

9. Persoan fizice autorizate care desfasoara activitati independente: 
- Decizia s u autorizatia de libera practica (copie); 
- Certificat 1 de înregistrare fiscala (copie); 
- Buletin au carte de identitate ( original si copie) al persoanei fizice care semneaza 
formularul de subscriere; 

in care sub crie alta persoana); 
- Copie du , a dovada efectuarii platii. · ... 

) 

Toate docu nentele pre:2:;entate in copie vor fi conforme cu originalul. "'-?> 

Investitorii rezidenti si nerezidenti care utilizeaza o banca custode din Remania pot subscrie si 
trebuie sa mizeze documentele mentionate mai sus, dupa caz. Acesti investitori vor furniza 
ca dovada de plata o declaratie de la banca custode din Remania cu privire la asumarea 
obligatiei d a plati pretul de vanzare pentru actiunile subscrise. 

Intermed ia ul va primi si va tine evidenta formularelor de subscriere primite. Emitentul va 
incasa si v tine evidenta sumelor incasate in contul actiunilor subscrise. In cazul in care vor 
exista subsyrieri revocate, Emitentul va fi obligat sa restituie sumele subscrise in termen de 5 
zile de la r i'vocafea_ subscrierii. 
Periodic se vor confrunta evidentele formularelor de subscriere de la Intermediar cu situatia 
sumelor de use in vederea subscrierii in contul Emitentului. 

Platile pri ite pentru subscrierile care nu sunt valabile vor fi restituite subscriitorilor in cazul 
in care au ost fumizate suficiente detalii pentru a permite efectuarea unui transfer bancar. 
Restituirea se face in termen de 5 zile lucratoare de la închiderea periodei de subscriere. 
Costurile r mbursarii sumelor de bani catre subscriitor vor fi suportate de catre acesta. 

Pentru sub crierile efectuate, subscrierea este validata numai daca 100% din valoarea 
actiunilor s 1bscri e, echivalent al unui numar întreg de actiuni ajung in contul emitentului 
pana in ulti .a zi de derulare a ofertei. 
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In cazul b care subscriitorul subscrie intreg numarul de actiuni la care avea dreptul iar suma 
trimisa de aseste valoarea subscrierii, Fonnularul de subscriere este validat pentru numarul de 
actiuni su scrise. In cazul in care nu au fost indeplinite procedurile de subscriere, formularul 
de subscri re este invalidat pentru intreaga suma subscrisa. 

Investit ori · ale caror formulare de subscriere nu au fost luate in calcul conform paragrafului 
de mai su . vor fi notificati in acest sens; iar sumele platite li se vor restitui in contul indicat în 
cadrul for ularului de subscriere in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la ultima zi de 
subscriere 

Actiunile nesubscrise de catre persoanele indreptatite s1 cele subscrise s1 nevarsate 
(neachitat ) se anuleaza la expirarea termenelor. 

La comp! tarea formularului de subscriere, investitorii persoane fizice si juridice straine vor 
face dova a rezidentei fiscale. 

Prin semn rea fonnularului de subscriere, investitorii confirma citirea prezentului prospect de 
oferta si fectuarea subscrierii in conditiile prevazute în prezentul prospect de oferta. 
Formularu de subscriere reprezinta acceptarea neconditionata a conditiilor ofe1iei. 

5.1.4. l n ·carea momentului şi a conditiilor in care oferta poate fi revocata sau suspendata 
şi a posi b litatii sau bnposibilitatii de revocare a ofertei dupa inceperea tranzactionarii . · 

' ~ ( ;: -
Dupa apro area prospectului de catre ASF oferta nu mai poate fi revocata. '.i ·, , , 
Conform a . 13 alin. (d) din Legea 24/2017 ASF poate sa dispuna suspendarea derularÎţ~~~tc, ;'. :\ c J 

oferte, pe perioada de cel mult 1 O zile lucratoare consecutive, atunci cand acesta ai:e jfÎâicii 
temeinice rivind incalcarea prevederilor prezentului titlu si a reglementarilor emise de Â;S;F. 

ASF poat sa dispuna revocarea deciziei de aprobare, daca constata ca derularea ofertei 
publice · se ace cu incalcarea prevederilor Legii 24/2017, ale reglementarilor emise de ASF, 
precum si in urmatoarele situatii: daca apreciaza ca circumstante ulterioare deciziei de 
aprobare d termina modificari fundamentale ale elementelor si datelor care au motivat-o si 
cand ofert ntul infonneaza ASF ca rettacteaza oferta, inainte de lansarea anuntului de oferta. 

5.1.5. O escriere a posibilitatilor de reducere a subscrierii şi a modului de rambursare a 
sumelor e cedentare platite de subscriitori. 

O subscri e ·e facuta in cadrul prezentei oferte este irevocabila, in masura permisa de lege. 
Subscriere poate fi retrasa mimai in cazul unui amendament la prospect in conformitate cu 
art. 22 alil (2) din Legea nr. 24/2017, in termen de doua zile lucratoare dupa publicarea 
respectivul ~i amendament. 
Revocarea fubscrierii se va . face prin completarea, semnarea si transmiterea de catre actionar 
pana la inc iderea perioadei de subscriere a formularului de revocare. Persoanele interesate isi 
pot procur Formularul de revocare de la sediul Emitentului si/sau Intermediarului sau de pe 
website-ul m itentului (www.mobex.ro) si/sau al Intermediarului (www.ifbfinwest.ro), 

Transmi ter • a formularului de revocare va putea fi facuta in conditiile prevazute mai sus in 
procedura. 
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Sumele v r fi restituite persoanelor care isi revoca subscrierea in termen de 5 zile lucratoare 
de la data retragerii subscrierii. Costurile rambursarii sumelor de bani catre subscriitor vor fi 
suportate e acesta prin deducerea lor din .suma rambursata ; 

Platile pr ' ite' pentru subscrierile care nu sunt valabile vor fi restituite subscriitorilor in cazul 
in care au ost furnizate suficiente detalii pentru a permite efectuarea unui transfer bancar. 
Restituire se face in termen de 5 zile lucratoare de la inchiderea perioadei de subscriere. 
Costurile ·ambursarii sumelor de bani catre subscriitor vor fi suportate de acesta prin 
deducerea lor din suma rambursata. 
Daca deta iile fumizate pentru înapoierea sumelor sunt insuficiente, societatea va tine aceste 
sume disp nibile o perioada de 3 (trei) ani, dupa aceasta perioada sumele intrand in posesia 
societatii. 

5.1. 6. De Iii privind cuantumul minim şi/sau mqxim al unei subscrieri (exprimat fie in 
numar de valori mobiliare , fie in valoarea globala a investiti ei). 

Investitori' vor putea subscrie actiunile oferite proportional cu cota de capital social detinuta 
de acestia . a data de înregistrare conform inregistrarilor de la Depozitarul Central. 
Pentru sub crierea unei actiuni noi in cadrul exercitarii drepturilor de preferinta, este necesar 
un numar e 2 drepturi de preferinta. 

C 

Un action va putea subscrie un num ar maxi m de act iuni nou-emi se calculat prin impartirea 
numarului de act iuni detinute de respect ivu l act ionar la data de înregistrare, la numarul âe 
dre~tu~i de prefer inta nece~are pentru a subscrie o act iune nou emisa, adica la 2. : • · r_• ţ..., 
Actmmle r mase nesubscn se vor fi anulate. · > f\ , ,, oJ 

V:,I 

5.1. 7. l n icarea termenului in care poate fi retrasa o solicitare de subscrie re, daca 
investitor i· sunt autorizati sa işi retraga subscrierea. 

O solicita de subscriere depusa de catre un actionar poate fi retrasa in cazul unui 
amendame !lt la prospect, in conformitate cu art. 22 alin. (2) din Legea nr. 24/2017. 

5.1. 8. Me ta a şi datele~limita pentru plata , respectiv livrarea valorilor mobiliare . 

Plata actiu . ilor se poate face numai prin virament bancar, in contul emitentului (MOBEX SA) 
nr. R013 ~ TRLRONCRT0010408202 (Contul Colector), deschis pe numele societatii la 
Banca Tra1silvania. 
La subscriere fiecare investitor va depune integral valoarea actiunilor subscrise. Documentul 
de ~lata ~ust ificativ _afer~nt subscrierii_ trebuie ~a aiba ~entiunea „pentru majorarea capitalului 
social" s1 d · tele de identificare ale act1onarulm subscrutor. 
Pentru sub crierile efectuate, subscrierea este validata numai daca sumele reprezentand 
contrav alo I ea subscrierii ajung in contul emitentului pana in ultima zi a ofertei. 
Pentru inv stiforii care utilizeaza banei custode, validarea subscrierii se va face in baza 
garantiei b cii custode privind asumarea decontarii pentru suma subscr isa. 
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Modalitat a de plata a actiunilor subscrise 
Plata acti ni lor subscrise poate fi efectuata prin una din urmatoarele metode: 

in cazul in care subscriitorul are contract cu un custode: declaratia scrisa a agentului 
custode p 'vind asumarea de catre acesta a platii pentru actiunile subscrise; 

in azul in care subscriitorul nu foloseste serviciile unui custode: virament bancar in 
contul e itenţului, cont specificat anterior. Persoanele fizice si juridice care nu folosesc 
serviciile nui custode trebuie sa prezinte la subscriere documentul de plata justificativ pentru 
suma s_~bs

1

_~isa; C?ntrav~loa-rea actiunilor~-s_ubscrise trebuie platita integr~l la data_ subscrieri~. 
Subscmt o ·n trebme sa tma cont de com1S1oanele care se percep la realizarea v1ramentulu1, 
astfel inca -sumele platite pentru plata actiunilor sa fie nete. 
- in c ul actionarilor Popescu Mihail, Morariu Emil si Plopeanu Doru-Alin, care detin 
creante ce 1e, lichide si exigibile asupra societatii, se va realiza compensarea, prin conversia 
in actiuni a unei parti din aceste creante, asa cum a fost hotarat in AGEA din 17.04.2019, 
astfel: 

P pescu Mihail detine o creanta certa, lichida si exigibila în valoare de 1.100.000 lei. 
C , n form detinarilor la data de inregistrare, 14.05.2019, Popescu Mihail poate 
sufscr i_e 437.450 actiuni (subscrierea se face doar cu o parte din creanta detinuta si 
a me cu suma de 1.093.625 lei) 
M rariu Emil detine o creanta certa, lichida si exigibila in valoare de 285.019 lei. 
C~nfonn detinarilor la data de înregistrare, 14.05.2019, Morariu Emil poate subscrie 
9~.949 actiurii (subscrierea se face doar cu o parte din creanta detinuta si anume cu 
sufla de 249.872,50 lei) 
P± peanu Doru-Alin detine o creanta certa, lichida si exigibila in valoare de 173.589 
le·. Conform detinarilor la data de înregistrare, 14.05.2019, Plopeanu Doru-Alin 
p ate. subscrie 60.505 actiuni (subscrierea se face doar cu o parte din creanta detinuta 
s1 rnme cu suma de 151.262,50 lei) 

·, N?RODI 
'(; , 

5.1.9. O 
public arii. 

detaliata a modalitatilor de publicare a rezultatelor ofertei şi data 

Oferta pu Jica se considera irtchisa la data expirarii perioadei de subscriere prevazuta în 
prospect. 
Intermedi rul, ofertantul ( emitentul) notifica ASF si Bursa de Valori Bucuresti cu privire la 
rezultatel e ofertei publice in termen de maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data inchideriî 
acesteia. ter ior încheierii perioadei de subscriere, Consiliul de Administratie va decide în 
baza corn etentelor acordate prin hotararea AGEA, cu privire la subscrierile inregistrate si la 
majorarea capita lului social. Emitentul va initia demersurile pentru înregistrarea la ORC a 
majorarii · apitalului social si ulterior pe .baza documentelor eliberate de ORC inregistrarea la 
ASF a no lui capital. ln baza Certificatului de Inregistrare a Valorilor Mobiliare eliberat de 
ASF, Dep zitarul Central si BVB vor inregistra noile caracteristici ale societatii. 

5.1.10. Pr cedura de exercitare a oricarui drept pref erential de subscriere, negociabilitatea 
drepturi/o de subscriere şi regimul aplicat drepturilor de subscriere neexercitate . 
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Nu exista drepturi preferentiale de subscriere. In cadrul ofertei fiecare actionar va putea 
subscrie a tiuni in cadrul ofertei prop01tional cu cota de capital detinuta de acestia la data de 
inregistrar 
Emitentul u intentioneaza admiterea la tranzactionare a drepturilor de preferinta. 

5.2. Plan de distribuire şi .de alocare a valorilor mobiliare 

5.2.1. Div rsele categorii de potentiali investitori carora le sunt oferite valorile mobiliare. 
In cazul in care oferta se face simultan pe pietele din doua sau mai multe tari şi daca o tranşa 
a fost sau ste rezervata anumitor piete, se indica aceasta tranşa. 

Oferta se dreseaza doar actionarilor Mobex SA caror·a li se aplica hotararile AGEA din data 
de 17.04.2 19. 
Oferta se [ ce numai pe piata din Romania 

5.2.2. In sura in care aceste informatii sunt cunoscute emitentului, se indica daca 
principalii sai actionari sau membri ai organelor sale de administrare, supraveghere sau 
conducere intentioneaza sa subscrie la oferta sau daca orice persoana intentioneaza sa 
subscrie p ste 5 % din oferta. 

Emitentul nu are cunostinta daca principalii sai actionari sau membri ai organelor sale de 
administra ·e, conducere si supraveghere intentioneaza sa subscrie la oferta sau daca orice 
persoana i tentioneaza sa subscrie peste 5%. 
Putem me tiona ca actionarii care au creante asupra societatii, si-au manifestat intentia de a 
subscrie, n numar maxim de actiuni corespunzator cu numarul de drepturi de preferinta 
acordate I data de inregistrare si in conditiile si cu respectarea raportului de subscriere stabiljt .. 
prin hotar ea AGEA. · 

5.2.3. lnfi rmat ii inainte de alocare 

Nu este c ul 

5.3. Proc el. ,ra de notificare a subscriitorilor cu privire la cuantumul care le-a fost alocat şi 
informatii din care sa reiasa daca tranzactionarea poate sa inceapa inainte . de aceastq, 
notificare 

Subscriito i pot afla de la emitent I intermediar care este volumul de actiuni alocat. 
Nu pot fi demarate tranzactii cu actiuni care fac obiectul prezentului prospect inaint~a 
inregistrari ' la Depozitarul Central a majorarii capitalului social. Mentionam ca, <lupa 
confirmarî: de catre ASF a notificarii privind rezultatele ofertei publice emitentul va depune 
toate dem rsurile necesare in vederea inregistrarii majorarii capitalului social la Oficiul 
Reg!strulu · Comertu!ui si elib~rarea Certificat~lu. i constatator_ cu noul ~~pita~. In b~za a~_estui 
certificat SF va ehbera Certificatul de Inregistrare a Valonlor Mobiliare iar actlonam vor 
intra in po esia actiunilor subscrise la data inregistrarii acestora la Depozitarul Central. 
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5.4. Stabi 'rea preturilor 

5. 4.1. Indi are apretului la care vor.fi oferite valorile mobiliare şi a cuantumului eventualelor 

cheltuieli r taxe perceput~ subscriitorul~tsau c~m~aratorul~i. . . .. . 

Pretul la qare v?r fi ofer_1te spre subscnere actmmle subscnse m cadrul maJorarn de capital 
este fix, rclspectlv 2,50 le1/act1une. 

5.4.2. In cazul in care pretul nu este cunoscut, in conformitate cu articolul 17 din 
Regulame tul (UE) 2017/1129, se indica fie: pretul maxim, in masura in care acesta este 
disponibil metodele şi criteriile şi/sau conditiile de evaluare in conformitate cu care s-a 
stabilit sa, se va stabili pretul definitiv al ofertei, precum şi o explicatie a metodelor de 
evaluare zf tilizate. 
In cazul i1 care nici informatiile de la litera (a), nici cele de la litera (b) nu pot fi furnizate in 
nota pri vi 1.d valorile mobiliare, nota privind valorile mobiliare precizeaza ca acceptarea 
achizitiei au a subscrierii valorilor mobiliare poate fi retrasa in termen de doua zile 
lucratoar de la data la care pretul definitiv al ofertei publice de valori mobiliare a devenit 
disponibil 

5. 4. 3. Pro edura de publicare apretului de oferta. 

Daca acti narii emitentului beneficiaza de un drept preferential de subscriere şi daca acest 
drept este restrâns sau emulat, se indica baza stabilirii pretului de emisiune daca actiunile 
trebuie pi , tite in numerar; precum ·şi motivele şi beneficiarii acestei re~trictii sau anulari. 

Pretul de oferta este adus la cunostinta publicului prin publicarea Deciziei ASP, si a 
Prospectu ui. Hotararea AGEA de majorare a capitalului social a fost publicata în Monitorul 
Oficial nr. 2174/23.05.2019. Decizia ASP si Prospectul vor fi publicate pe site-ul emitentului 
(www.mo ex.ro), pe site-ul intermediarului (www.ifbfinwest.ro) si pe site-ul Bursei de Valori 
Bucuresti www.bv b.ro . 

Nu exista drepturi preferentiale de subscriere. In cadrul ofertei fiecare actionar va putea 
subscrie a , tiuni proportional cu cota de capital detînuta de acestia la data de înregistrare. 

In cazul i care exista sau ar putea exista o diferenta semnificativa intre pre tul ofertei publice 
şi costul efectiv suportat in numerar de catre membri ai organelor de administrare, 
conducere ori supraveghere sau de catre membri ai conducerii sau persoane afiliate acestora 
pentru vafprile mobiliare pe care le-au achizitionat in cadrul tranzactiilor efectuate in cur_s~l 
ultimului lnxercitiu financiar sau pe care au dreptul sa le achizitioneze, se prezinta o 
comparati intre contributia publicului in cadrul ofertei publice şi • contributia efectiva in 
numerar acestor persoane. 

In_ exercit ul financiar 2018 dl. Morariu Emil, membru al Consiliul de administratie al 
emitentul i, a achizitionat un numar de 1.210 actiuni la pretul pietei de 9,5 lei pe actiune. 
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5.5. Plasq ea si subscrfetea 

5. 5.1. N mele şi adresa coordonatorului sau coordonatorilor ofertei in general şi a 
diverselor parti ale acesteia şi, in masura in care aceste informalii sunt cunoscute emitentului 
sau ofert ntului, numele şi adresa intermediarilor din diversele tari in care se desfaşoara 
oferta. 

Intermedi , ruf 
Intermecti· 

1
:rul ofertei . este IFB Fiuwest S.A., cu sediul social in Mun. Arad, str. D. 

Bolintinea u nr. 5, ap. 4 si 5, Jud. Arad, cod unic de înregistrare RO 8099938, numar de ordine 
la Registr l Comertului J02/48/1996, avand telefon 0257/281.611 si fax 0257/281.612, email 
office@i finwest.ro; ifb@ifbfinwest.ro, reprezentata legal de Molnar Octavian, Director 
General, ctionand ca societate de servicii de investitii financiare, autorizata de Comisia 
Nationala a Valorilor Mobiliare prin Decizia nr. 2735/08.08.2003, înregistrata în Registrul 
Comisiei ationale a Valorilor Mobiliare cu nr. PJR0lSSIF /020065 ca furnizor de servicii de 
investitii manciare, conform Atestatului de înscriere nr. 434/08;06 .2006, in calitate de 
prestator e servicii de investitii financiare. 

Emitentul 
MOBEX SA, cu sediul in Targu Mures, Str. Caprioarei, nr.2, jud. Mures, înregistrata la 
Oficiul R gistrului Comertului sub nr. J26/8/1191, Cod de identificare fiscala RO 1222-544; · -·-, 
reprezent a legal prin dl. Popescu Mihail - Presedinte Consiliu de Adm injstratie. , · 

f ... 
n 0U1 

ele si adresa agentilor de plata si a depozitarilor din.fiecare tara implicat ,), · •· · ,,,. 

Depozitar este SC Depozitarul Central SA, cu _sediul in Bucuresti, sector 2, cod postai 
020922, -dul Carol I nr. 34 - 36, etajele 3,8 si 9. Alte informatii cu privire la Depozitarul 
Central se gasesc la adresa http://www.roclear.eu/. 
Agentul e plata este MOBEX SA, cu sediul in Targu Mures, Str. Caprioarei, nr.2, jud. 
Mures, in egistrata la Oficiul Registrului Co_mertului sub nr. J26/8/119 l, Cod de identificare 
fiscala R 122~544 

5.5.3. De urnirea şi adresa entitatilor care şi-au asumat un angajament ferm de a subscrie 
emisiune şi a entitatilor care şi-au dat acordul in vederea plasarii valorilor mobiliare, fara 
a-şi asu a un angajament ferm sau in temeiul unei contract care prevede o obligatie de 
mijloace. Se indica trasaturile semnificative ale acordurilor incheiate, inclusiv cotele. In 
cazul in are nu este subscrisa intreaga emisiune, se include o declaratie privind partea 
neacoper·ta. Se indica valoarea globala a comisionului de subscriere şi a comisionului de 
plasare. 

Nu este c , ul. 
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5.5.4. Mo entul incare acordul de subscriere a fost sau vafi incheiat. 

5. 6. Ad mi erea la tranzactionare sl modalitatile de tranzacttonare , 

5.6.1: Se indica dac~ valorile mo~iliare oferite fac sau vor face _obiec~ul unei solic~tm~i de 
admztere Aa tranzactwnare pe o pzata de creştere pentru IMM-urz sau zn cadrul unu1 szstem 
multilater l de tranzactionare, in vederea distribuirii lor pe o astfel de piata de creştere sau 
in cadrul mui astfel de sistem, caz in care se indica pietele in cauza. Aceste informalii trebuie 
precizate ara a se !asa impresia ca admiterea la tranzactionare va fi in mod necesar 
aprobata. Se indica, daca sunt cunoscute, datele cele mai apropiate la care vor fi admise la 
tranzactio are valorile mobiliare. 

Dupa inc eierea perioadei de subscriere emitentul va depune demersurile în vederea 
inregistrar i majorarii capitalului social la Oficiul Registrului Comertului si eliberarea 
Certificat lui constatator cu noul capital social. In baza documentelor eliberate de Oficiul 
Registrului Comertului, ASF va emite Certificatul de înregistrare a valorilor mobiliare si 
Depozitar tl Central va înregistra majorarea capitalului social. Actionarii vor intra 
in posesia actiunilor subscrise la data inregistrarii acestora la Depozitarul Central. Emitentul 
si interm diarul vor întreprinde toate demersurile in vederea admiterii la tranzactionare 
a actiuni or emise, <lupa confirmarea de catre ASF a notificarii privind rezultatele · 
subscrierii r si eliberarii Certificatului de înregistrare a valorilor mobiliare, emis în baza, CIM .. 
eliberat d ORC. ·. i ,-• ;•:-:-. .. 

cj 
. 1,,oei :i ~ 

5.6.2. Toa e pietele de creştere pentru IMM-uri sau sistemele multilaterale de tranzaciîfJ•1[Jare ~ 
in cadrul ca.rara, dupa cunoştintele emitentului, sunt deja admise la tranzactionare va/Qri 
mobiliare in aceeaşi clasa ca şi cele care urmeaza afi oferite sau admise la tranzactionare; 

In prezen actiunile societatii se tranzactioneaza pe sistemul multilateral de tranzactionare 
administr t de BVB ~ categoria AeRO Standard - sub simbolul MOBG. 

5;6.3. Da a, simultan sau aproape simultan cu crearea valorilor mobiliare pentru care se 
solicita a miterea la tranzactionare pe o piata de creştere pentru IMM-uri sau in cadrul unui 
sistem m ltilateral de tranzactionare sau care sunt oferite publicului, sunt subscrise sau 
plasate pr ·vat valori m~biliare din aceeaşi clasa sau daca sunt create valori mobiliare din alte 
clase car1 vor face obiectul unui plasament public sau privat; se indica natura acestor 
operatiun precum şi numarul şi caracteristicile valorilor mobiliare care fac obiectul 
operatiun lor in cauza. 

5.6.4. In c ul admiterii la tranzactionarepe o piata de creştere pentru IMM-uri sau in cadrul 
unui siste l multilateral de tranzactionare, informatii detaliate privind entitatile care şi-au 
asumat u angajament ferm de a actiona ca intermediari pe pietele secundare şi de a garanta 
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lichiditate acestora prin cotatii de vânzare şi cumparare, precum şi o descriere a 
principali 'or termeni ai angajamentului asumat. 

5. 6.5. Det , !li privind stabilizarea 

5. 7. Detiţatori de valori mobiliare care doresc sa le Vânda 

5. 7.1. Nu .ele şi adresa de la locul de munca ale persoanei sau entitatii care ofera spre 
vânzare alot ile mobiliare; natura functiei ocupate sau a altor relatii semnificative avute de 
poteritiahi vânzatori cu emitentul sau oricare dintre predecesorii acestuia sau partile afiliate 
la acesta in cursul ultimilor trei ani. 

Conform _fota_rar ii AG~A din data ~e 17:04.2019, MO~EX S~, cu s~diul in Tar~ Mures, 
str. Capn , are1 nr. 2, Jud. Mures, mreg1strata la Oficml Reg1strulm Comertulm sub nr. 
}26/8/199 , Cod de identificare fiscala RO 1222544 au aprobat majorarea capitalului social 
cu suma d 2.119.177,50 lei de la nivelul actual al capitalului social de 4.238.357,50 lei pana 
la nivelul maxim al capitalului social de 6.357.535 lei, prin conversia unor datorii certe, 
lichide si xigibile. 

.,· .• J 

~ '1 '1' 
.arul şi clasa valorilor mobiliare oferite de fiecare dintre detinatorii care '.d<;Jref._ Q~ i'•' 

. "<~~,/ 
Conform otararii AGEA a MOBEX SA diri data de 17.04.2019, majorarea capitalului social 
se realizefa prin emisiunea unui numar de 847.671 actiuni noi, nominative, ordinare; 
demateria l~zate, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare, cu acordarea dreptului de preferinta 
pentru act onarii inscrisi în Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de 
inregistrar (14.05.2019) care vor putea subscrie proportional cu cota detinuta. 

5. 7.3. Co tractele de restrictionare 

Nu este c ul. 

5.8: 1. O omparatie intre participarea la capitalul social şi drepturile de vot ale actionarilor 
existenti inainte şi dupa majorarea capitalului rezultata in utfna ofertei publice, 
presupun."nd ca actionarii existenti nu subscriu noile actiuni. 
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In ca4ul ubscrierii • 100% a ofertei . in cadrul dreptului de preferinta, capitalul social al 
emitentul i se va majora prin emiterea unui num:ar de 847.671 actiuni cu o valoare nominala 
de 2;50 lei actiune. 

In cazul h1~~re fi~care actionar va subscrie actiuni proporti~n_al cu cota detinuta in _capi_t_alul 
social al lc ,etatu la data de inreg1strare, cota lor de part1c1pare la capitalul soc1etatn va 
ramane ne chimbata. 

Irt cazul i care niciun actionar nu va subscribe in cadrul ofertei, cota de participare detinuta 
in. capitalu social al societatii la data de înregistrare va ra:mane neschimbata. 

Daca un a tionar nu subscrie actiunile la care are dreptul in cadrul dreptului de preferinta, sau 
nu le subs rie integral, atunci cota sa de participare la capitalul social se poate diminua in 
conditiile i care alti actionari subscriu in cadrul dreptului de preferinta . 

5.8.2. ln 'ZUI in care actionarii existenti vor face obiectul diluarii indiferent daca subscriu la 
dreptul lo , deoarece o parte a emisiunii relevante de actiuni este rezervata numai anumitor 
investitor (de exemplu, o oferta institutionala cuplata cu o oferta p entru actionari) , ar trebui 
sa se ind(e şi diluarea care vafi aplicata actionarilor existenti in cazul in care aceştia/ac 
uz de dre tul lor (in plu s fata de situatia de la punctul 5. 8.1, in care nu fac acest lucru). 

Nu e cazu. 

6. GUVE ~ NTA CORPORATIVA 

ln aceasta ectiune este explicat modul de administrare al emitentului ş i rolul persoanelor implicate-,. 
in adminis1·area societatii. ln plus, aceasta furnizeaza informatii privind activitatea anterioara a 
membrilor J ersonalului de conducere de nivel superior, remunerarea acestora şi legatura potentiala 
dintre remu erare şi performantele emitentului. 

6.1. Organ de administrare, conducere si supraveghere si conducere superioara 

La data de 17.04.2019; Consiliul de Administratie era compus din trei membri, respectiv: dl. 
Popescu ihail - Presedinte , dl. Morariu Emil - membru si dl. Meghea Mihai George -
membru. 

La aceeasi data, conducerea executiva era formata din: dl. Egri Petre Daniel - Director 
General si na Moldovan Alina Simona - Director Economic. 

Mihail PO ESCU - Presedintele Consiliului de Administratie 
Domnul M hai! Popescu este de profesie inginer prelucrarea lemnului , absolvent al 
Institutului Politehnic Brasov- Facultatea de Industrie a Lemnului . 
Experienta profesionala: 

!FB F!N WEST 56 



-

MOBEX SA Prospect UE p entrn eres/ere 

'1996 -PREZENT ACTIONAR MAJORITAR AL SOCIET ATII; PREŞEDINTE AL 
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE INCEPAND CU ANUL 2007 
MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRA TIE AL MOBEX S.A. 
INCEP AND CU ANUL 1996 

1992- pre, ent DIRECTOR 

S.C. MDL MOBISTIL S.R.L. 

1976-1992 DIRECTOR 

S.C. HERASTRAU BUCUREŞTI S.A. 

1974-1976 INGINER PRINCIPAL CENTRALA 

Centrala de prelucrare a lemnului Bucuresti 

1967-1974 ŞEF SECTIE 

Centrala de prelucrare a lemnului Focsani 

Domnul :t-.libail Popescu în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Mobex 
S.A. decla a ca: 

int e dansul, respectiv alti membri ai familiei sale si ceilalti membri ai organelor de 
adm inistrare, conducere sau supraveghere ai MOBEX SA exista relatii de rudenie si 
afi 1itate; 
int e interesele Societatii MOBEX SA si interesele private ale dansului / alte obligatii 
pe1 sonate, nu exista niciun potential conflict de interese; 
nu exista nicio restrictie acceptata de dansul privind o evenutala cesionare -: â, ', \ 

; ( >-, •:. ~ C • • • • 

Pj icipatiilor sale viitoare la capitalul social al MOBEX SA; n;< ( 

- fur ctia de Presedinte CA al MOBEX SA nu este detinuta in baza unui acor,d,,sa'1, .. rt,+1ei 
inte[egeri cu actionarii principali, clienti , furnizori sau alte persoane; · ✓,;,, ,. 

- Nu a fost pronuntata nicio condamnare pentru frauda impotriva dansului; 
- Nu a detinut calitati similare (organ de conducere, administrare , supraveghere) in 

cac ruJ vreunei societati care sa fi facut obiectul vreunei proceduri de faliment, punere 
sul sechestru sau lichidare în ultimii 5 ani; 
Nu a fost incriminat si nu a fost sanctionat niciodata de autoritatile statutare sau de 
reglementare si nici de organismele profesionale desemnate; 
Ni< iodata nu i-a fost interzis de o instanta sa mai actioneze in calitate de membru al 
unni organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau sa 
intiervina in gestionarea sau desfasurarea afacerilor unui emitent; 
Nu .exista încheiat un contract intre MOBEX SA sau oricare dintre filialele sale si 
dar sul, prin care sa fie prevazuta acordarea de beneficii la expirarea contractului; 
in 1~ltimii 5 ani a detinut functia de administrator in cadrul urmatoarei societati: 

Nr. 
Crt 

Denumirea Societatii Functia detinuta 
Perioada in care a fost 

detinuta respective functie 
l MDL MOBISTIL SRL Administrator 1 992 - prezent 
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Emil MO RIU -Membru Consiliu de Administratie 
Domnul Eh il Motariu este de profesie inginer industrie alîmentara, absolvent al Facultatii de 
Industrie . J"limentara Galati. 

201 i - pre2 ent MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRA TIE AL MOBEX S.A. 
INCEP AND CU ANUL 2011 

2008 - pre ent ADMINISTRATOR la mai multe companii 

1992-2008 ADMINISTRATOR 

Bere Mures S.A. 

1990-1992 ADMINISTRATOR 

Fabrica de bere Lapusna Reghin 

1978-1990 INGINER 

Fabrica de bere Reghin 

Domnul Emil Morariu în calitate de Membru al Consiliului de Administratie al Mobex S.A. 

declara caţ 
- int e_ d_ansul, respectiv alti membri _ aj familie! sale si ceilalti memb:i ai ~r~anelor de 

ad m1strare, conducere sau supraveghere ai MOBEX SA nu exista mcmn fel de 
rel tii, altele decat cele de natura profesionala; 
int ·e interesele Societatii MOBEX SA si interesele private ale dansului / alte o~ligatii 
pe sonale, nu exista niciun potential conflict de interese; .,. 
nu exista nicio restrictie acceptata de dansul privind o evenutala ceşiona:fe ci ,·. 
p ticipatiilor sale viitoare la capitalul social al MOBEX SA; _ __ \~i'\ 
fu ctia de membru CA al MOBEX SA nu este detinuta in baza unui acord sa:4:/ u~~ i 
int legeri cu actionarii principali, -clienti, furnizori sau alte persoane ; · .. _..,. 
NL a fost promintata nicio condamnare _ pentru frauda împotriva dansului; 
Nt a detinut calitati similare (organ de conducere, administrare, supraveghere) in 
ca rul vreunei societati care sa fi facut obiectul vreunei proceduri de faliment, punere 
su sechestru sau lichidare în ultimii 5 ani; 
NL a fost incriminat si nu a fost sanctionat niciodata de autoritatile statutare sau de 
re~lementare si nici de organismele profesionale desemnate; 

- Ni f iodata nu i-a fost interzis de o instanta sa mai actioneze în calitate de membru al 

~nf i ~rg~n de _administrare, conducere sau _suprave~er~ al unui emitent sau sa 
m~rv ma 1n gestionarea sau desfasurarea afacenlor unm emitent; 
N exista încheiat un contract intre MOBEX SA sau oricare dintre filialele sale si 
d 1. fi d db fi"l . t tl' imosu , pnn care sa 1e prevazuta acor area e ene 1c11 a expirarea con rac u m; 

- 111 llltimii 5 ani a detinut functia de administrator în cadrul urmatoarelor societati: 

Nr. 
Denumirea Societatii Functia detinuta 

Perioada in care a fost 
Crt detin uta respective functie 

1 PRpSTIGE 2000 SRL Administrator 2000 - prezent 
2 RA -RA PARC SRL Administrator 2011 - prezent 
3 M~ ~M2 008 SRL Administrator 2008 - preze nt 

. 
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Mihai GE orge MEGHEA - Membru Consiliu de Administratie 

Domnul~ ffihai George Meghea este de profesie medic, absolvent al Universitatii de Medicina 
Gr. T. Po1 ,a Iasi. 

2004 - pre ent MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRA TIE AL MOBEX S.A. 
INCEP AND CU ANUL 2004 

1998-pr e 1:.ent ' 
Administrator la mai multe societati 

Domnul t hai George Meghea in calitate de Membru al Consiliului de Administratie al 
Mobex S.t . declara ca: 

- in re dansul, respectiv alti membri ai familiei sale si ceilalti membri ai organelor de 
ad inistrare, conducere sau supraveghere ai MOBEX SA exista relatii de afinitate; 

- în re interesele Societatii MOBEX SA si interesele private ale dansului / alte obligatii 
pe sonale, nu exista niciun potential conflict de interese; 
nu exista nicio restrictie acc~ptata de dansul privind o evenutala cesionare a 
pa ticipatiilor sale viitoare la capitalul social al MOBEX SA; 
fu_ ct ia de membru CA al MOBEX SA nu este detinuta in baza unui acord sau a unei 
in · legeri cu actionarii principali, clienti, furnizori sau alte persoane; 
Nl a fost pronuntata nicio condamnare pentru frauda împotriva dansului ; 
In ultimii 5 ani a detinut functia de administrator special in cadrul unei societati aflata 
in ·eorganizare - SC Dom Leasing SRL; 
Nlf a fost incriminat si nu a fost sanctionat niciodata de autoritatile st~tµtaŢţ scy.t; ~e 
rei lementare si nici de organismele profesionale desemnat e; • , · ;,·- · --__ ,.-i- ' 

- Niciodata nu i-a fost interzis de o instanta sa mai actionez e in calitate c\&,meirl.&H1) ~j' 
unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emH€nt sau sa 
intervina in gestionarea sau desfasurarea afacerilor unui emitent; ·- ,- -

- Nt exista încheiat un contract intre MOBEX SA sau oricare dintre filialele sale si 
da)su l, prin care sa fie prevazuta acordarea de beneficii la expirarea contractului ; 
m 1ltimii 5 ani a detinut functia de administrator in cadrul urmatoarelor societati: 

Nr. 
Denumirea Societatii 

Functia Perioada in care a fost 
Crt detinuta detinuta respective functie 

1 

2 
3 

DOM! ,EASJNGSRL Administrator 1998 - 2013 administr ator 
special 2013 - prezent - administrator 

special 
DIDIS 8RVICE INTERNATIONAL SRL Administrator 2013 - prezent 
MDM l UGAR FOODS SRL (Societate fara Administrator 2011 - prezent 
activ ita e) 

Petre Dai iei EGRI .-Director General 
Domnul Fetre Daniel Egri este de profesie inginer prelucrarea lemnulu i, absol vent al 
Universi ti: tii Transilvania Brasov 
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Competen e manageriale 
2003-200 

profesionala: 

Cursuri de management in cadrul CODECS 

DIRECTOR GENERAL AL S. MOBEX SA 

SEP SECTIA a V-a 

S. MOBEX S.A. 

DIRECTOR DE PRODUCTIE 

S. UNIMEUBLE S.R.L. 

INGINER PROIECTARE TEHNOLOGICA 

S. MOBEX -S.A. 

Domnul P tre Daniel Egri in calitate de Director General al Mobex S.A. declara ca: 
· int e dansul si directorul economic al Mobex SA exista relatii de afinitate; 

int e interesele Societatii MOBEX SA si interesele private ale dansului / alte obligatii 
pe1sonale, nu exista niciun potential conflict de interese; 
nu exista nicio restrictie acceptata de dansul privind o evenutala cesionare a 
pru ticipatiilor sale viitoare la capitalul social al MOBEX SA; 
fu ctia de director general al MOBEX SA nu este detinuta în baza unui acord sau a 
un i intelegeri cu actionarii principali, clienti, furnizori sau alte persoane; 
NL a fost pronuntata nicio condamnare pentru frauda impotriva dansului; 
N u a detinut calitati similare ( organ de conducere, administrare, supraveghere) " -lu , 

rul vreunei societati care sa fi facut obiectul vreunei proceduri de faliment, .~~pere · ~ 11 

sechestru sau lichidare în ultimii 5 ani; \:\ ~? ~C ;{ 
N a fost incriminat si nu a fost sanctionat niciodata de autoritatile statutâi~,..sau de 
re lementare si nici de organismele profesionale desemnate; , .. · 

- Ni iodata nu i-a fost interzis de o instanta sa mai actioneze in calitate de membru al 
unf i organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau sa 
int rvina in gestionarea sau desfasurarea afacerilor unui emitent; 
N exista încheiat un contract intre MOBEX SA sau oricare dintre filialele sale si 
da sul, prin care sa fie prevazuta acordarea de beneficii la expirarea contractului; 
in !timii 5 ani nu a detinut alte functii de administrare, conducere sau supraveghere in 
ca rul altor societati. 

Alina Si ona MOLDOVAN - Director Economic 
Doamna lina Simona Moldovan este de profesie economist, absolventa a universitatii Al. 
Ioan Cuza Iaşi, sectia Finante banei, modul Banei şi burse se valori. Studii masterale -
Masterat anagement financiar contabil do bandite în cadrul Universitatea Petru Maior Tirgu 
Mureş, Fa , ultatea de Stiinte Economice, Juridice si Administrative 
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Experient profesionala: 

201'1 -PR . ENT 

2003-201 l 

2000c20Q3 

1997-2000 

DIRECTOR ECONOMIC AL S. MOBEX SA 

SEF SSERVICIU FINANCIAR CONTABIL 

S.MOBEXS.A. 

SEF BIROU CONTABILITATE 

S.MOBEXS.A. 

ECONOMIST in cadrul serviciului financiar 

S. MOBEX S.A. 

Doamna lina Simona Moldovan in calitate de Director Economic al Mobex S.A. declara ca: 
int e dansa si directorul general al Mobex SA exista relatii de afinitate; 
in e interesele Societatii MOBEX SA si interesele private ale dansei / alte obligatii 
pe t-cmale, nu exista niciun potential conflict de interese; 
nu _e~ist~. nicio r~~tri.ctie ac.c~ptata de_ dansa privind o eventuala cesionare a 
pat 1c1pat11lcir sale vutoare la capitalul social al MOBEX SA; 
fu ctia de director economic al MOBEX SA mi este detinuta in baza unui acord sau a 
un i intelegeri cu actionarii principali, clienti, furnizori sau alte persoane; 
Nu a fost pronuntata nicio condamnare pentru frauda împotriva dansei; 
Nu a detinut calitati similare ( organ de conducere, administrare, supraveghere) in 
ca rul vreunei societati care sa fi facut obiectul vreunei proceduri de faHment, punere 
su . sechestru sau lichidare in ultimii 5 ani; 

- Nu a fost incriminata si nu a fost sanctionata niciodata de autoritatile statutare·s~ii .de 
re ementare si nici de organismele profesionale desemnate; 1 C, · /· ·.· ::c?,l'-' 
Ni iodata nu i-a fost interzis de o instanta sa mai actioneze in calitate âe'membi:u -al 

' I 

un i organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau sa 
intirv ina in gestionarea sau desfasurarea afacerilor unui emitent; 
Nu exista încheiat un contract intre MOBEX SA sau oricare dintre filialele sale si 
dai saj prin care sa fie prevazuta acordarea de beneficii la expirarea contractului; 
in 1ltimii 5 ani nu a detinut alte functii de administrare, conducere sau supraveghere in 
ca rul altor societati. 

6.2. Remu eratii si beneficii 

In masura in care nu sunt cuprinse in alta parte in documentul de inregistrare, pentru ultimul 
exercitiu 4nanciar complet, pentru per.soanele mentio·n· ate la punctul 4.1.1 literele (a) şi (c). 

6.2.1. Cuttian ul remuneratieiplatite (inclusiv orice remuneratie conditionata sau amânata) 
şi beneficif e in natu .. ra acord.ate de catre emitent şi filialele sale pentru serviciile de orice fel 
prestate i1 beneficiul lor de persoana in cauza. Aceste informatii se furnizeaza individual, cu 
e_xc~P_tia crului in care tara de origine .. a em_itentului nu impune_ comunicarea de informatii 
mdlVldual Iza te sau acestea nu sunt pubhcate m alt fel de ca/re emitent. 
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Remunera ia neta încasata în anul 2018 de catre membrii Consiliului de administratie al 
Mobex SJI este prezentat in tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. 

1. 

2. 

3. 

Nume si prenume 

Pop~ seu Mihai I 

Mo.rariu Emil 

Megnea Mihai George 

Functia detinuta 

Presedinte Consiliu de 
Administratie 
Membru Consiliu de 
Administratie 
Membru Consiliu de 
Administratie 

Valoarea 
remuneratiei 

[lei net an 
2018] 

42.459 lei 

42.459 lei 

42.459 lei 

Emitentul nu are obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai 

organelor de administratie, conducere si supraveghere. 

Emitentul nu a acordat avansuri · si credite membrilor organelor de administratie, conducere si 
supraveg h1!re in timpul exercitiilor financiare analizate. 

6.2.2. Cuantumul total al sumelor alocate sau acumulate de emitent sau de filialele sale _ 
pentru pl1,1ta pensiilor sau a altor beneficii. 

Emitentul efectueaza plati în numele angajatilor proprii catre sistemul de pensii i s'tat 1 u.i 
roman, as1gurarile de sanatate, in decursul derularii activitatii normale. 1_;. /1.PRCSJ\T!)r; 
Toti angaj :itii sunt membri si de asemenea au obligatia legala de a contribui (prin inte(mediul ~ 

corttributii or sociale) la sistemul de pensii al Statului roman (un plan de contributii- _,,; 
determinate al Statului). Toate contributiile aferente sunt recunoscute in profitul sau pierderea 
perioadei ~ tunc i cand sunt efectuate. Mobex SA nu are alte obligatii suplimentare. 
Societatea nu este angajata în niciun sistem de pensii independent si, in consecinta, nu are 
niciun fel :ie obligatii in acest sens. Emitentul nu este angajat in niciun alt sistem de beneficii 
post pens onare si nu are obligatia de a presta servicii ulterioare fostilor sau actualilor 
salariati. 

6.3. Parti fpat iile si oiptiunilepe actiuni 
I_ , 

Cel_e mai rf c~nte informatu p~si~ile priv!n~parti~ipatiile_ detinute i~ capital~rile proprii ale 
em1tentuh:( ş1 eventualele opflum pe actlunzle em1tentulu1 de catre fiecare dintre persoanele 
mentionatj la punctul 4.1.l literele (a) şi (c). 

La data 1e 5 aprilie 2019 ., urmatoarele persoane detineau actiuni în capitalul social al 
emite~tul T : 

Nu1 ne actiona.r Functie Numar de Aport la 
actiuni detinute capitalul social 

(%) 
Popescu lv)"ihail Presedinte CA 874.900 51,6061% 
Morariu E nil Membru CA 199.899 11,7911% 
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Meghea Iv ihai George Membru CA 15.296 0,9022 % 
Egri Petre Daniel Director general 656 0,0387 % 
Moldovan Alina Director economic 244 0,0144 % 

Nu exista )ptiuni pe actiuni. 

7. INFOlt MATII FINANCIARE SI INDICATORII CHEIE DE-PERFORMANTA (KPI) 

Jn aceasta sectiune sunt prezentate informalii financiare istorice prin publicarea informatiilor 
financiare şi a indicatorilor-cheie de performanta ai emitentului. Sunt prezentate, de asemenea, 
informalii orivind politica de dividende a emitentului şi, dupa caz, informalii financiare pro 
forma. 

.. .. 
7.1. Inforj atuflnanciare istorice 

7.1.1. Infqrmatii financiare istorice auditate pentru ultimele doua exercitii financiare (sau 
pentru art e perioada mai scurta de când functioneaza emitentul) şi raportul de audit 
corespunz tor fiecarui exercitiu. 

Situatipe manciare anuale ale Emitentului pentru perioadele incheiate la 31.12.2017 si 
31.12.201 Î, care stau la baza elaborarii prospectului au fost auditate. Situatiile financiare 
inte~edi aire la ~0.06.2018 si ~0.06:2019 au fost revizuite d: societatea Expert Lex SRL prin 
auditorul f1inancuir Udrescu Iulian dm Tg. Mures nu sunt auditate. 
Situatiile manciare si rapoartele de audit corespunzatoare fiecarui exercitiu se regasesc in 
Anexele I, Prospect. 

7.1.2. Ma ifiqarea datei de referinta contabila 

Nu este ca ul. 

7.1.3. Sta dardele de contabilitate 

Societatea intocmeste situatii financiare individuale. 
Situatiile • mru1ciare individuale ale emitentului reprezinta situatiile financiare ale MOBEX 
SA Targu Mures intocrnite in confonnitate cu Legea contabilitatii 82/1991 republicata si cu 
prevederii OMFP 1802/2014, (reglementari contabile privind situatiile financiare anuale 
individual ~ si situatiile financiare anuale consolidate). 
Situatiile nanciare pentru anii incheiati la 31 decembrie 2017 si 31 decembrie 2018, au fost 
întocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice al României nr. 
1802/2014 

7.1. 4. Moc ificarea cadrului contabil 

Ultimele nformatii financiare istorice auditate ale emitentului care contin informatii 
comparati e pentru exercitiul precedent, sunt prezentate şi elaborate într-o forma compatibila 
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cu cadrul standardelor contabile care va fi adoptat in urmatoarele situatii financiare anuale 
publicate le emitentului. 

7.1.5. In azul in care informatiile financiare auditate sunt elaborate in conformitate cu 
standard le nationale de contabilitate, acestea tr.ebuie sa includa cel putin urmatoarele 
elemente 

a) Btlantu 

2017 2018 
Bdaut contabil )!rescurtat auditate auditate 

I I 'bT . l 84.069 42.192 i~o 1 1zan nec:;or~ora e 

l obilizari corporale 22.625.205 41. 749.233 

Terenuri si constructii 13.435.174 33.798.711 

Instalatii tehnice si masini 7.123.755 7.838.238 

Alte insta:Iatii, utilaje si mobilier 73.570 60.531 

Imobilizari corporale in curs de executie 1.964.607 51.753 

Alte imobilizari cot orale 28.099 o 
obilizari financiare 100 100 

A~tive imobilizate 22.709.374 41.791.525 

S1ocuri 19.130.006 18.612.201 

- Materii prime si materiale consumabile 4.185.063 3.713.908 

- Productia in curs de executie 9.062.954 7.70'.ţ 090 · 
Ii- 'i 

- Produse finite si marfuri 5.861.030 7.176' 545~1f 

-Avansuri 20.959 19'.658 

C·eante 3.206.071 2.098.249 

- Creante comerciale 3.096.934 1.894.681 

- Alte creante 109.137 203.568 

1n vestitii financiare pe termen scurt o o 
C 1sa si conturi la banei 913.243 427.275 

C 1eltuieli in avans 120.454 36.917 

A "tive curente 23.249.320 21.137.725 

TPT ALACTIV 46.079.148 62.966.167 

C pital social 4.238.358 4.238.358 

R zerve si fonduri 24.676.581 43.880.980 

28.914.939 48.119.338 

90.446 o 
D tar ii termen lung+ mediu 2.697.858 1.608.043 

- Sume datorate institutiilor de credit 2.658.717 1.568.868 

- Alte datorii e termen Iun 39.141 39.175 

D ta rii pe termen scurt 12.994.020 11.979. 727 

- Sume datorate institutiilor de credit 6.526.792 6.631.974 
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- Avansuri incasate in contul comenzilor 966.362 933.366 

- Datorii comerciale - furnizori 2.484.935 1.652.596 

- Alte datorii e termen scurt 3.015.931 2.761.791 

D~torjj 15.691.878 13.587.770 

Vţnituri in •avans 1.381.885 1.259.059 

TOTAL PASIV 46.079 .148 62.966.167 

b) Evoluti 1 1 contului de profit si pierdere este urmatoarea: 

20n 2018 
Cont kle nrnfit si oierdere nrescurtat auditate auditate 

Cifra ~e afaceri neta 33.233.909 23.307.215 

Venit l!ri aferente costului oroductiei in curs de executie 4.439.547 3.840.807 

Alte ,
1
enituri din ex2Ioatare 318.021 183.932 

Veni~ri din exploata re - total 37.991.477 27.331.954 

Cheltt eli cu materii prime , consumabile si alte chelt 
material 

14.374.424 8.982.946 

Alte tjheltuieli externe 1.371.484 1.224.977 

Che lti ieli 2rivind marfurile 1.699.796 2.017.287 

Cbelt 1ieli cu personalul 16.348.248 12.171.609 

Ajust 1ri de valoare 2.136.454 2.103.679 

Alte c belt uieli din exploatare 1.692.225 1.735.483 

Chelt uieli din exploatare - total 37.622.631 
, .. , 1 

, -~) 28.235.981 

Rezu tatul din exploatare 368.846 -9~ . 0i 1'i-¾1( t' 
19o.5J5 ·4 r ,"> 

Venit 1ri financiare 432.622 / 

Chelt ~ieli financiare 
, 

1.105.713 1.010.877" 

· Rezult at financiar -673.091 -820.362 

Ven i~uri totale 38.424.099 27.522.469 

Chel~uieli totale 38.728.344 29.246.858 
,--.,_ 

Rezult at brut -304.245 -1.724.389 

Rezultat ul exerdtiului financiar -335.290 -1.755.357 

Num~ mediu an a·an 413 337 

Situatia f1 xurifor de trezorerie 

201,7 2018 
auditate auditate 

-335.290 -1.755.357 

2.136.454 2.103.679 

- V hriatia stocurilor +/- -2.338.335 -517.805 

- V riatia crentelor ( +/-) 181.672 -1.107.822 

+ ~ar iatia furnizorilor si a clientilor creditori ( +/-) -2.497.693 -865.335 

- V ~riatia altor elemente de activ ( +/-) 5.390 -83.537 
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+ V' riatia altor pasive(+/- ) 

= Fl 1 x. de numerar din activitatea de ex lloatare A 

A38.207 20.615.203 

1.016.537 21.807.354 
+ S me din vanzarea activelor si mijloacelor fixe 78.087 o 
- Di erente din reevaluare o -20.959.756 

- Acbizitii de imobilizari corporale -2.597.925 -226.074 
-Ch eltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale 

e;,cecp ate in regie proprie -26.297 

= Fl ux de numerar din .activitatea de investitii (U) -2.546.135 -21.185.830 
+ Vi ui.atia imprumuturilor ( +/-) , din care 1.944.545 -984.666 

+ credite pe termen scurt primite 1.021.062 105.182 

- J esti tuiri de credite pe termen scurt 

+ credite pe termen mediu si lung primjte 1.961.034 

- 1 esti tuiri de credite pe termen mediu si 1 ung -1.037.551 -1.089.848 

+ S 1bventii pi-imite pentru investitii 

+ dividende de platit 

-122.830 -122.826 

= Flu x de numerar din activitatea financiara (C) 1.821.715 -1.107.492 
= Disponib ilitati banesti la inceputul perioadei 621.126 913.243 

= Flu x de numerar net (A+ B+C) 292.117 -485.968 

~ Dronibilitati banesti la sfarsitW eerioadei 

Situatia d ificarilor capitalului propriu 

913.243 427.275 

., . La data de 31 decembrie 2018 

Elemente de capital 'propriu 
Existent la 
01.01.2018 

Cresteri Reduceri 
Existent la 
31.12.2018 

Prime de capitÎ I 
Rezerve din re~ valu 

Rezerve legalei 

Rezerve statudre si contractuale 
Rezerve repre*nta nd surplus din 
rezerve din ree~aluare 

Alte rezerve I 
Actiuni propr ~ 
Rezultatul rep itat reprezentand 

ro fit nere art' zat 
Rezultat repo rtktt - surplus din 
rezerve din ree~aluare 
Rezultatul rep rtat provenit din 
corectarea ero ilor contabile 
Profitul sau pi rderea exercitiului 
financiar 

Repartizarea pţofitului 
Total capitalu lri pro 1>rii 

4.238.358 

14.753 

7.162.030 

847.671 

13.516.268 

o 

3;471.149 

o 

-335.290 

28.914.939 

c) Metodei contabile şi notele explicative 

!FBFINWEST 

4.238.358 

14.753 

20.959.756 451.900 27.669.886 

847.671 

o 

o 
13.516.268 

o 

o 

451.900 335.290 3.587.759 

o 

-1.755.357 -335.290 -1.755.357 

o 
19.656.299 451.900 48.119.338 
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In confo itate cu prevederile din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile 
ulterioare, evidenta contabila a SC "MOBEX" SA a fost organizata informa maestru-şah, si 
se reflectţta in balanta de verificare . . In conducerea activitatii financiar-contabile, SC 
"MOBEX f SA a respectat prevederile O.M.F.P. nr.1802/2014, pentru aprobarea 
reglemen~ ril?r contabile pdvind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare 
anuale co sohdate. 
Posturile in bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate şi au fost puse de acord cu 
situatia r ala a elementelor patrimoniale. De asemenea, au fost respectate principiile 
contabilit, ii, regulile şi metodele contabile prevazute in reglementarile in vigoare, iar 
rezultatele inventarierii au fost valorificate şi reflectate in situatiile financiare. 

Elemente ! incluse in situatiile financiare sunt recunoscute astfel 

Activele si asivele monetare 

In bilant eumerarul si echivalentele de numerar , creantele si datoriile sunt prezentate la 
cursurile t e închidere ale exercitiului financiar, cu exceptia Clientilor creditori si a 
Furnizorii r debitori. care sunt prezentati la costul istoric (la cursul de la data incasarii/platii). 
Achizitiil in valuta sunt înregistrate la cursul valutar de la data receptionarii bunurilor. 
Veniturilej realizate din vanz. area produ. selo. r finite la export se inregistreaza in lei la cursul diri 
data intoc 1 iri i fachirii. 
Castiguril si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor in valuta si din conversia 
activelor i datoriilor monetare exprimate in moneda straina, sunt recunoscute in contul de 
profit şi pi rdere. 

/-; • I". 

Imobiliza · \~ Ap· 0 ~. 
Imobilizar le corporale sunt recunoscute initial şi inregistrate in contabilitate la cost i ,orie, iar 
in bilant s nt evidentiate la valoarea ramasa (valoarea de inventar la cost istoric sau 'o alta 
valoare su stituita, minus amortizarea si deprecierea cumulata). 
Moderniz rile sunt capitalizate daca acestea extind durata de viata a activelor sau daca 
maresc c acitatea de generare a unor beneficii economice de catre aceste active. 
Terenurile sunt inregistrate in contabilitate la valoarea justa la 31.12.2018. 
Cladirile i constructiile speciale au fost reevaluate la valoarea justa la finele anului 2014. 
Evaluarea a fost efectuata de un evaluator autorizat independent membru ANEV AR. Metoda 
de evaluai utilizata de evaluator si aprobata in Consiliul de administratie este metoda prin 
randarnen . La înregistrarea reevaluarii amortizarea cumulata la data reevaluarii a fost 
eliminata in valoarea: contabila bruta a activului 
Mijloace! fixe sunt prezentate in bilant la valori nete stabilite prin deducerea din valorile 
brute a ar ortizarii cumulate si a deprecierilor. Imobilizarile sunt prezentate in bilant la 
valoare ne a, valoare care este si valoarea justa a acestora. 
Amortizar~a este calculata prin metoda liniara, folosind duratele normale prevazute de 
Hotararea Guvernului nr. 2139/2004 privind aprobarea clasificatiei si a duratelor normale de 
functionar a mijloacelor fixe situate in limitele prezentate mai jos 
Rezerva d n reevaluare este prezentata in bilant ca un element distinct in "Capital si rezerv.e » 
( cont 105 f ~zerve din ree_valuar~) ; . . . . . 
Surplusul m reevaluare mclus m rezerva dm reevaluare este cap1tahzat prm transferul dtrect 
in rezulta 1 reportat (contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din 
rezerve di reevaluare"), atunci când acest surplus reprezinta un câştig realizat. Castigul se 
considera ·ealizat pe masura ce activul este folosit de entitate, (valoarea rezervei transferate 
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este difer nta dintre ammtizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate şi valoarea 
amo1t izari calculate pe baza costului initial al activului). Totodata castigul se considera 
realizat la coaterea din eyidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. 

Stocurile 
In situatii e financiare, stocurile sunt prezentate la valoarea realizabila neta, diferenta intre 
valoarea r alizabila neta si valorile din contabilitate fiind reprezentata de ajustarile pentru 
depreciere stocurilor. 
Costul pr duse lor finite, al semifabricatelor si al productiei în curs include costul materiilor 
pnme s1 a materialelor, costurile cu salariile directe si cota cheltuielilor de productie indirecte 
alocate în od rational ca fiind legate de fabricatia acestora. 

ln ontab îlitate; stocurile sunt evaluate <lupa cum urmeaza 
O materiile prime, materialele, obiectele de inventar si ambalajele la pret de 

achizitie, iar darea in consum se face pe baza metodei FIFO; 
O semifabricate la cost de fabricatie, 
O productia in curs de executie la costuri istorice efective cumulate pe comenzile 

deschise in acest scop; 
O produsele finite se inregistreaza in gestiune la cost de productie prestabilit, iar 

in contabilitate sunt ajustate la cost de fabrica. 
Creantele "Comerciale sunt înregistrate in bilant la valoarea reevaluata si ajustata , adica pentru 
creantele 11 lei la valoarea initiala a facturii minus ajustari unde este cazul iar cele in valuta la 
valoarea r calculata la cursul valutar de la finele anului minus ajustari unde este cazul. 

Datoriile ·unt înregistrate in bilant la valoarea reevaluata, adica pentru creantele in lei la 
valoarea i itiala a facturii, iar cele in valuta la valoarea recalculata la cursul valutar

0
,de l,a 

finele anul ti. Datoria catre clienti creditori nu se reevalueaza. 1 ' ' 

\; A, ~r. ~· i :.} 

Veniturile ·Ar ţ 
Veniturile afere nte productiei vandute sunt recunoscute si înregistrate, în momentul angajarii .· 
acestora c nform principiului contabilitatii de angajamente, astfel ca intre veniturile contabile 
si incasa r le din venituri pot exista diferente. Veniturile din vanzari de marfuri sunt 
~ecunoscu~e; in_ mo?1entul emiterii facturil~r pe ba~a documentelor emise. Cifra de ~faceri 
mclude .ve 1tunle dm vanzarea produselor s1 marfunlor recunoscute conform prezentanlor de 
mai sus. 
Veniturile totale mai includ veniturile financiare formate din dobanzi încasate, venituri din 
dividende încasate, diferente de curs valutar favorabile aferente tranzactiilor si 
disponibili atilor. 

Cheltuieli! 
Cheltuieli i sunt.recunoscute in contul de profit si pierderi in momentul angajarii lor pe baza 
de documer.te si conform principiului conectarii costurilor la venituri. 
Unele che ltuieli cum ar fi amortizarea imobilizarilor sau cheltuielile in avans se recunosc in 
contul de ţofit si pierderi prin alocarea sistematica pe baza principiului enuntat anterior. 
In cheltuie .ile totale sunt incluse cheltuielile exploatarii si cheltuielile financiar e formate din 
dobanzile latite, diferentele de curs valutar nefavorabile aferente tranzactiilor si soldurilor si 
sconturile acordate client iJor. 

Profitul, i p ozitul pe profit si impozitul specific 
Impozitul e profit s~a calculat conform Legii 277/2015 provind codul fiscal, prin aplicarea 
cotei de i pozitare de 16% la baza de impozitare. 
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Prin dero .a re de 1a prevededle titlului „Impozitul pe profit " din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fis al, pentru activitatea cantinei , se aplica impozitul specific stabilit conform Legii 
170/2016. 

7.1. 6; Sit tiifo financiare consolidate 
Emitentul intocmeste doar sitliatii financiare individuale. 

7.1. 7. D a informatiilor financiar e 

Ultimul e! ercitiu financiar pentru care informatiile financiare au fost auditate s-a încheiat la I . 
31.12.201 . 

7.2. Info matii financiare interimare şi, alte informatii financiare 

Bil!)inf contabil rescurtat 

Jmo ilizari necor orale 

Im+iliza ri corporale 

- erenur i si constructii 

- I 1stalatii tehnice si masini 

- lte instalatii, utilaje si mobilier 

- I no bilizari corporale ih curs de executie 

- lte iinobilizari cor orale 

Imob ilizari financiare 

Act ve imobilizate 

Sto uri 
- aterii prime si materiale consumabile 

- rroduct ia in curs de executie 

- eodu se finite si marfuri 

-A vansuri 

Cri nte 

- p reante comerciale 

- ~ lte creante 

lnvejStitii financiare pe termen scurt 

C I . · 1 b . asa s1 contun a anc1 

Che tu.ieli în avans 

Act' ve curente 

TO'" AL ACTIV 

Cap tal social 

Rez1 rve si fonduri 

Ca11italuri proprii 

IFB FINWEST'SA 

30.06.2018 

63.131 

21.658. 718 

13.229.827 

8.281888 

67.050 

51.753 

28.099 

100 

21.721.949 

19. 773.618 

3.725.880 

8.686.529 

7.328.955 

32.254 

3.380.929 

3.281.755 

99.174 

o 
315.911 

122.896 

23.470.458 

45.315.303 

4.238 .358 

24.038 .638 

28.276.996 

30.06.2019 

22.314 

40.818.046 

33.4 22.252 

7 .263.077 

54.012 

. 71:705 -

40.890.460 

15.817.034 

1.592.495 

6.506.286 

7.718.252 

39.893 

4.842.884 

4.618.394 

224.490 

o 
298.409 

134.091 

20.958.327 

61.982.878 

4.238.358 

43 .127.270 

47.365.628 
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Dat rii termeni ung+ mediu 

- ! urne dat~1:'1te institutiilor de credit 

- t ~:e datam pe termen lung 

Dat1·11· pe termen scurt 
- unie datorate institutiilor de credit 

- I vansuri încasate in contul comenzilor 

- ipatorii comerciale - furnizori 

- k,.tte datorii pe termen scurt 

Datorii 

Verrturi in avans 

TO'l AL PASIV 

Cont de 1>rofit si pierdere prescurtat 

Cifra de o/cweri neta 

Venituri E fe.rente costului productiei iri curs de executie 

Alte veni uri din exploatare 

Venitu.ri liin exploatare - total 

Cheltuieli cu materii. prime, consumabile si alte chelt materiale 

Alte cheltţueh externe 

Cheltuieli privind marfurile 

Cheltuieli cu personalul 

Aj ustari ce valoare 

Alte chel1 1ieli din exploatare 

Cheltuie! din exploatare - total 

Rezultattjl din ex Ioatare 

Venituri lllanciare 

Cbel tuieliJ financiare 

Venituri otale 

Cheltuiel r totale 

Rezultat brut 

Rezultah I exercitiului financiar 

Numar rm diu an~ajati 

7.3. Audii area informatiilor financiare anuale 

Prospec_t UE pentru creslere 

3.932 

2.121.253 

2.082.129 

39.124 

13.592.652 

7.784.201 

1.768.982 

2.483.464 

1 556 005 

15.713.905 

1.320.470 

45.315.303 

30.06.2018 

11.804.471 

3.028.578 
101.016 

14.934.065 

5.443.553 

732.125 

820.095 

6.454.518 

1.043.434 

733.540 

15.227.265 
-293.200 

68.394 

397.613 

-329.219 

15.002.459 

15.624.878 

-622.419 

-637.943 

336 

1.298.084 

1.258.309 

39.775 

12.121.522 

6.086.651 

1.854.293 

1.694.116 

2 486 462 

13.419.606 

1.197.644 

61.982.878 

30.06.2019 

12.584:234 

438 .546 

80.103 

13.102.883 

3.667.076 

528.338 

2 .609.454 

\JJ 7.578 f' 

13.433.739•· ' 
-330.856 

117.534 

524.904 

-407.370 

13.220.417 

13.958.643 

-738.226 

-753.710 

258 

7.3.1. lrifo1 matiilejinanciare anuale istorice trebuie safaca obiectul unui audit independent. 

Situatiile 1 nanciare ale emitentului pentru exercitiile financiare încheiate la 31 decembrie 
2017 si 31 decembrie 2018 ,au fost auditate de EXPERT LEX SRL, cu sediul în Targu Mures, 
jud: Mures Str. Garii, nr.2A, înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 
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206/2002, reprezentata prin Dl. Udrescu Iulian, auditor financiar autorizat de Camera 
Auditorilo · Financiari din Romania cu nr. 1257/2001. 
Auditul a fost desfasurat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA-uri) 
adoptate d Camera Auditorilor Financiari din Romania (,,ISA") Regulamentul UE nr. 537 al 
~arlament ~1lµi sial Coilsiliului Europ~an si Le~ea_nr. 16~/2018. Responsab_il_itat_ile aud~torulu~ 
m baza a estor standarde sunt ,descrise detahat m sectmnea „Responsab1htatile aud1torulm 
pentru au . itul situatiilor financiare" din raport. Auditorul este independent fata de Societate, 
conform - odului Etic al Profesionistilor Contabili (Codul IESBA) emis de Consiliul pentru 
Standarde Internationale de Etica pentru Contabili, coroborat cu cerintele etice relevante 
pentru aud tul situatiilor financiare din Romani a. In cadrul raportelor de audit elaborate pentru 
anii 2017 si 2018, anexate la prezentul prospect, opiniile exprimate fac referire in mod 
constant a upra faptului ca, situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare 
precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie, in conformitate cu Ordinul 
Ministrulu Finantelor Publice nr. 1802/2014, si cu politicile descrise in notele la situatiile 
financiare. 
Rapoarte] auditorului pe toti cei 2 ani prezentati, nu prezinta opinii cu rezerve. 

7.3.2. lnd 'carea celorlalte iriformatii din documentul de inregistrare care au fost auditate de 
auditori. 

Nu este c ul. 

7.3.3. In ·azul in care informatiile financiare din documentul de inregistrare nu au fost 
extrase df situq.tiile financiare auditate ale emitentului, se mentioneaza sursa acestora şi 
faptul ca .formatiile nu sunt auditate. 

Informatiil financiare din prezentul document au fost extrase diJ1 situat iile financiare affiiitafe j 

l "t t 1 . , a e em1 en . Ul. --; Oa 
CJ P...12 1,1t"'o ~--

'>•~ 

7.4. Indic .torii-cheie de performanta (KPI) 

In masura l.n care nu este prezentata in alta parte in documentul de inregistrare şi in cazul in 
care un e itent a publicat indicatori-cheie de performanta financiari şi/sau operationali sau 
a ales sa inc/uda astfel de indicatori in documentul de inregistrare, in documentul de 
inregistrar se include o descriere a indicatorilor-cheie de performanta ai emitentului pentru 
fiecare exe citiu financiar din perioada vizata de informatiile financiare istorice. 

KPI trebuif calculati pe o b_aza comparabila. In cazul in care KPI au fost auditati de catre 
auditori, tr buie mentionat acest fapt. 

Emitentul _ u a publicat si nu doreste sa publice in prospect indicatori cheie de performanta 
financiari s /sau operationali. 

7.5. Modifi ari semnificative ale pozitieifinanciare a emitentului 

O descrier a oricarei modificari semnificative a pozitiei financiare a grupului care s-a 
produs de la sfârşitul ultimului exercitiu financiar pentru care au fost publicate situatii 
financiare . uditate sau iriformatiifinanciare interimare, sau o declaratie negativa adecvata. 

IFB FIN WEST 71 



MOBEX SA Prospec t UE p entru eres/ ere · 

Emitentul declara ca nu exista modificari semnificative a pozitiei financiare a emitentului de 
la ultimţ l situatii financiare auditate (31.12.2018) sau de la ultimele situatii financiare 
intermedi re (30.06.2019). 

7. 6. Politi a de distribuire a dividendelor 

O descrie e a politicii emitentului privind distribuirea dividendelor şi a oricarei restrictii in 
acest sens. Daca emitentul nu dispune de o astfel de politica, trebuie inclusa o declara/ie 
negativa decvata. 

Potrivit le ii, orice actiune subscrisa si varsata da dreptul la un vot in Adunarea Generala a 
Actionaril r, dreptul de a alege si a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la 
distribui re beneficiilor, precum si la orice alte drepturi recunoscute de lege. 
Profitul s cietatii se stabileste pe baza situatiilor financiare anuale aprobate de Adunarea 
Generala Actionarilor. Profitul impozabil se stabileste în conditiile legii. Repartizarea 
profitului e face cu aprobarea adunarii generale a actionarilor. Societatea isi constituie fond 
de rezerva si alte fonduri in conditiile legii. Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de 
societate i conditiile legii. 
In cazul i registrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va 
hotari in onsecinta. Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu 
aportul la apital si in limita capitalului subscris. 
Cota de enefic iu destinata platii dividendelor se va repartiza proportional cu numarul 
actiunilor etinute de fiecare actionar. Potrivit legii societatilor comerciale, acestea se platesc 
in te1mem I stabilit de Adunarea Generala, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobarii 
si_tuati ilor ·r nanciare anuale aferente fiecarui exercitiu financiar incheiat. 

In Legea 4/2018 - privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piat& se 
precizeaza 
Art. 86 (2~ Odata cu fixarea dividendelor, adunarea generala a actionarilor stabih::sţe ~i .. d~ţ<}.in 
care acest ~-se vor plati ac~iona~ilor. Aceas_t~ data _n~ va fi stabilita mai tarziu d~/ 5 ţuri{.de Ja· 
data adun 11 generale a act10nanlor de stab1hre a d1v1dendelor. ... ,, /: :\;, OJ/ :'. 
(3) In caz 11 in care adunarea generala a actionarilor nu stabileste data platii cHv,id~ndelor, 
potrivit am. (2), acestea se platesc in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii 
adunarii g _nerale a actionarilor de stabilire a dividendelor in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea a -a, data de la împlinirea careia societatea este de drept in intarziere. 

Politica de dividend a Mobex SA J1:evede : 

Societatea recunoaste drepturile actionarilor de a fi remunerati sub forma de dividende, ca 
forma de articipare la profiturile nete acumulate din exploatare precum si ca expresie a 
remunerar„ capitalului investit in Societate; 
In fundam ntarea propunerii privind distribuirea profitului net realizat in cursul unui exercitiu 
financiar, onsiliul de Administratie al Societatii va avea in vedere o distribuire echilibrata a 
profitului et, intre partea cuvenita actionarilor sub forma de dividende si partea retinuta la 
dispozitia ocietatii pentru · investitii, in acord cu principiile unei administrari prudente si in 
stopul asi rarii unei dezvoltari durabile a Societatii, pe termen mediu si lung; propunerea 
C.A. de di tribuire va tine cont de capitalizarea societatii si de situatia financiara a acesteia. 
Dividendel f cuvenite actionarilor Societatii se vor distribui exclusiv din profitul net aferent 
unui exerc tiu financiar, recunoscut pe baza reglementarilor contabile aplicabile si auditat 

IFB FINWEST 72 



MOBEX SA Prospect UE pentru crestere · 

potrivit legii, cu respectarea altor dispozitii legale relevante in materie (Legea societatilor nr. 
31/1990). 
Distribui rea dividendelor cuvenite actionarilor se poate face prin plata in numerar sau prin 
acordare de actii:mi cu titlu gratuit , in urma capitali zarii profiturilor nete acumulate de 
Societate. Ih oricare din situatii, propunerea privind distribuirea dividendelor se va realiza de 
catre Cot1siliul de Administratie al Societatii prin emiterea unor comunicate financiare in 
acest sen. catre investitori. Hotararea privind aprobarea distribuirii de dividende apartine 
Adunarii trenerale a Actionarilor, adoptata in conditiile legii. 

Pentru f iecare exercitiit financiar din perioada vizata de situatiile financiare anuale , valoarea 
dividende or per actiune, eventual ajustata pentru a p ermite efectua rea unor comparatii , in 
cazul in C(,tre numarul de actiuni ale emitentului s-a modificat. 

Societatea nu a acordat dividende in perioada analizata, inregistrand pierderi. 

7. 7. l nfo,•matii financiare pro forma 

Nu este c, zul. 

8. INFOR MA TII PRIVIND ACTIONARII ŞI DETINATORII DE VALORI MOBILIARE 

ln aceasta , ·ectiune suY1t prezentate informatii privind actionarii principali ai emitentului, existenta unor 
potentiale ( onjlicte de interese intre conducerea sup erioara şi emitent, capitalul social al emitentului, 
precum şi 'nformatii privind 'tranzactiile cu parti afiliate, procedurile judiciare şi de arb,i,traj şi 
contractel i semnificative. I; 

,. /. 
,.~ 

8.1. Prin .. 'ipalii actio nari 

8.1.1. In masuta in ccire aceste informatii sunt cunoscute de emitent, numele orica rei 
persoane care , in mod direct sau indirect, are un interes in capitalul sau drepturil e de vot ale 
emite ntulwi care reprezinta cel putin 5 % din capitalul total sau drepturile de vot totale, 
precum ; i cuantumul interes1Jlui fiecar ei astf el de persoan e, la data docum entului de 
inregistn, re, sau, in absenta unor astfel de persoane, o declaratie negativa adecvata. 

La data de 5 aprilie 2019, alti actionari care detin direct sau indirect un proc entaj din capitalul 
social al Iv obex SA si care trebuie notificati in temeiul legislatiei , sunt: 

Denumire actionar 

Popescu Mihail 
SIF Banat t risana SA 
Morar iu E n il 
Plopeanu ]l)oru A lin 
Alti acti onari 
Sursa: Emiren ul 

IFB FIN WEST i/A 

Numar de actiuni detinute 

874.900 

1.99.899 
121.010 
203 .690 

Aport la capitalul social 
(%) 

51,6061% 
17,4504 % 
11,7911 % 
7,1378% 
12,0146% 
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8.1.2. lnfr rmatii din care sa reiasa claca actionariiprincipali ai emitentului au drepturi de 
vot dţferil 'f.! sau o declara/ie negativa adecvata. 

Conform :tete lor constitutive ale societatii si prevederilor legale incidente, niciunul dintre 
actionari nu are drepturi de vot diferite. Fiecare actiune a societatii ofera dreptul la un vot in 
adunarea generala. Nu exista o ingradire a dreptului de vot. 

8.1.3. ln nws111·a in care aceste informalii sunt cunoscute de emitent, se precizeaza daca 
emitentul r,ste detinuf sau controlat, direct sau indirect, şi de catre cine şi se descrie natura 
controlul 1i şi masurile adoptate pentru co acest control sa nu fie exercitat in mod abuziv. 

Actionarul majoritar al Mobex SA este dl Popescu Mihail, cetatean roman, avand si functia de 
Presedint e CA. 

Conform s ructurii sintetice eliberata de Depozitarul Central aportul domnului Popescu Mihail 
la data de 5 aprilie 2019 la capitalul social al emitentului este de 2.187 .250 lei impartit in 
874.900 ac t iuni cu o valoare nominala de 2.5 lei fiecare, cota de participare la capitalul social 
fiind de 5 1,6061 %. 

Dl. Pop escu Miha il este actionarul majoritar si isi exercita controlul in limitele prevazute de 
cadrul leg i:,,Jativ . 

8.1.4. O le.scriere a acordurilor cunoscute de emitent, a caror aplicare poate genera sau 
impiedi Cl. la o dato ulterioara, o schimbare o controlului asupra emitentului. 

Nu este ca 7 lJ I. 

,i/.2. Proc11duri judiciare şi de arbitraj 

8.2.1. Jn/iwmatii privind orice proceJura guvemamentala, judiciara sau de arbitraj (inclusiv 
orice asţ1 ..!l de proc edura in derulare sau polentiala de care emitentul are cunoştinta) din 
ultimele 1 2 luni, cel putin, care ar putea avea sau a avui recent efecte semn?ficative asupra 
pozitiei f nanciare sau a profitabilitatii emitentului şi/sau a grupului , sau o declaratie 
negativa ,,decvata. 

Litigii in care societatea este implicata la data prezentului prospect: 

RECLAM ANT / 
PARAT 

Reclamant 
MOBEX S . .,:~. 

?arat 
ASPECT 
TMPEX lvtOB 
SRL 

IFB F!NWEST , '. I 

NR. 
DOSAR 

7470 /99/2 016 
Tribunal I asi 

VALOA R E 
LITIGIU 

IMPACTUL OBIECT 
ASUPRA 
PATRIMONI 
lJ 

122.121 ,22 Iei Valoarea a fost 
ajustata la 
31. I 2.20 I 8 

procedura insolventei 

STAD IU 
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Reclamant 
MOBEX SA. 

Parati 
ROMOSE ' 
C:OMIMPl~X 
SRL I 
RUSDECCR 
SRL 
Reclamant 
MOBEXS.l<\; 

Parat 
INDORMlR 
EXIM 
S.R.L. 

Reclamant 
MOBEXS.~. 

Parati 
TEHNOFO~S 
TEXPORT SA 

Reclamant 
MOBEX S.,~. 

Parati 
INTERCO!lf 
CONSTRUi:::T 
EXPERTShL 
Reclamant 
Szocs Tamai 

Parat: 
MOBEXSA 
Reclamant 
Trifa Gheor he 

Parat: 
MOBEXSA 

14692/320/2018 
Judecatoria Tg. 
Mures 

25.830 lei 16.500 lei 
actiune in raspundere 
contractuala 

7605/320/2018 ordonanta de plata 
Judecatoria Tg. 22.309,60 lei Valoarea a fost 
Mures ajustata la 

31.12.2018 

ordonanta de plata 20699/299/2015 
J udecatoria 
Sector 1 
Bucuresti 

14 7 .606,63 lei Valoarea a fost 
ajustata la 
31.12.2018 

8331/320/2017 
Judecatoria Tg. 
Mures 

42.840, 75 lei Valoarea a fost ordonanta de plata 
ajustata la 

2683/320/2011 Valoare 
Judecatoria Tg. 210,15 lei pan~ 
Mures la implinirea 

varstei de 18 
ani 
(19.09.2025) 

1239/2000 127,08 lei 
Judecatoria Alba lunar pana la 

incetarea starîi 
de nevoie ... 

toata viata 

31.12.2018 

15.130,80 lei pretentii 

(2521,8 lei 
anual) 

1.524,96 lei despagubiri 
anual 

sentinta 
definitiva nr. 
2890/ 
12.07.2019; 
plati eşalonate 
in baza sentintei 
pronuntate in 
dosar nr. 
14692/320/2018 
proc. executare 
silita suspendata 
ca urmare a
deschiderii 
procedurii 
insolventei 
impotriva 
debitoarei 
proc. executare 
silita suspendata 
ca urmare a 
deschiderii 
procedu'rii 
insolventei 
împotriva 
debitoarei 
proc. executare 
silita 

Reclamant 
MOBEXS.A. 

3750/320/2019 
Tribunalul 
Mures 

obligatia de a face prima instanta 

Parat 
PRIMARIA TG 
MURES 
Reclamant 
S.LF. Bi nat- 227/1371/2019 
Crisana S.A. Tribunalul 

Specializat 
Parat: Mures 
MOBEXSA 
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386.600 lei 378.643 lei 
actiune in 
revendicarea unei 
suprafete de teren de 
1.933 mp proprietatea 
societatii 
Constatarea nulitatii 
absolute a hotararii 
AGEA Mobex SA nr. 
1 din 17.04.2019 

La data de 
20.11.2019 s-a 
pronuntat 
hotararea nr. 
264/2019 cu 
urmatoarea 
solutie pe scurt: 
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MOBEX SA 

Reclamant 

Pro sp ect UE p entru crest ere 

Respiµge cererea de chemare in judecata înaintata de reclamanta SOCIETATEA DE 
INVESTITU FINANCIARE BANAT-CRIŞANA S.A., in contradictoriu cu pârâta societatea 
MOBEX S.A., având ca obiect constatarea nulitatii absolute a Hotarâr ii Ad unarii Generale 
Extraordi nare a Actionarilor societatii MOBEX S.A. cu nr. l din data de 17.04.2019. 
Respinge cererea pârâtei societatea MOBEX S.A . de obligare a reclamant ei SOClETATEA 
DE INVESTlT U FINA CI ARE BANAT-CRIŞANA S.A. la plata che lhLielilor de judecata 
Cu drept de ape l in 30 de zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea apelului se 
depune la Tribunalul Specializat Mureş. Pronuntata in conditiile prevazute de art.396 alin.2 
Cod procedura civila azi, 20.11.2019. 

Constatarea nulitatii La data de 
S.LF. 1 anat- 228/1371/2019 absolute a hotararii 20.11.201 9 s-a 
Crisana S.A . Tribunalul AGOA Mobex SA nr. pronuntat 

Parat: 
MOBEXSA 

Specializat 
Mures 

1 din 17.04.2019 hotararea nr. 
265/2019 cu 
urmatoare a 
solutie pe scurt: 

Respinge cererea de chemare în judecată înaintată de reclamanta SOCIETATEA DE 
INVESTIŢII FINANCIARE BANA î-CRIŞANA S.A, în contradictoriu cu pârâta societatea 
MOBEX S.A., având ca obiect constatarea nulităţii abso lute a Hotărârii Adunării Generale 
Ordfoare a Acţionarilor societăţii MOBEX S.A. cu nr.l din data· de 17.04.2019 . Respinge 
ce.n;rea pârâtei societatea MOBEX S.A. de obligare a reclama ntei SOCIETATEA DE 
INVESTIŢII FINA CIARE BANAT-CRIŞANA S.A. la plata che ltuielilor de judecată. Cu 
drept de ape l în 30 de :zile de la comunicare . Cererea pentru exercitarea apelulu i se depune la 
Tribunalul Specializat Mureş. Pronunţată în condiţiile prevăzute de art.396 alin.2 Cod 
procedură civilă azi, 20.11.2019. 

8.3. ConJ Ucte de interese la nivelul organelor de administrare, conducere şi supraveghere 
şi al conj ucerii superioare 

Declaratiil f referitoare la conflictele de interese pentru fiecare persoana de la nivelul 
organelor fo administrare, conducere si supraveghere si al conducerii superioare se regas~sc , 
la punctul u. 

' I ., 
? P. 
'°>, . 

8.4. Tram actii cu parti afiliate 

In perioad 1 2016 - 2019 cu firma MDL MOBISTIL SRL BUCURESTI, la care domnul 
Popescu Iv ihail este asociat, s~a derulat un contract de vanzare - cumparare mobilier. Pretul 
de vanzare aplicat in trartzactii a fost cel din oferta generala de produse, aplicata pentru toti 
clientii. Co ntravaloarea mobilierului a fost încasata . 
Valorile tn nzactiilor cu societatea MDL Mobistil SRL, precum si ponderea acestora in cifra 
de afaceri 5 unt prezentate in tabelul de mai jos: 

· Per oada Valoarea tranzactiilor f leil % din cifra de afaceri 
2016 864.819 lei 2,98% 
2017 871.609 lei 2,62% 
2018 597.278 lei 2,56% 
Ianuarie - noiembrie 350.691 lei 1 67% 
2019 
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Potrivit C rtificatului Constatator nr. 615010/30.10.2019 eliberat de Oficiul Registrului 
Comertulu , capitalul social subscris si varsat al emitentului este de 4.238.357,5 lei, varsat 
integral, di izat 1n 1.695.343 actiuni nominative cu valoarea nominala de 2,50 lef fiecare. 
Actiunile ac parte din ac.eea:si categorie de actiuni, sunt ordinare, nominative, indivizibile, 
integral platite si emise in fortna d~materializata; Actiunil.e emitentului confera detinatorilor 
lor drepturli egale. Fiecare actiune confera titularului sau dreptul la un vot in Adunarea 
Generala; dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere si dreptul de a participa la 
distribuir beneficiilor. 

Structura ctionariatului la data de 05.04.2019 este urmatoarea: 

Denum 're actionar Numar de actiuni detinute Cota de participare la capitalul 
social 

Popescu Mih ii 874.900 51,6061 % 

SIF Banat Crjsana SA 295.844 17,4504 % 

Morariu Emill 199.899 11,7911 % 

Plopeanu D01u Alin 121.010 7,1378 % 

Meghea Mih~i George 15;296 0,9022 % 

Alti actionari 188.394 11,1124 % 

Total 1.695.343 100% 

SurJ'a: Stm c/111·, sint etica eliberata de Depozitarul Central la data de 05.04.2019 

-
Se precizet 'Za daca peste I O % din capitalul social a fost v_arsat prin intermediul altor active 
decât nume arul in perioada vizata de situatiilefinanciare anuale ; • 

Nu este caz ii. 

Numarul ş caracteristicile principale ale actiunilor care nu reprezinta capital, daca exista. 

Nu este ca . ul. 

Numaru}, valoarea contabila şi valoarea nominala a actiunilor emitentului detinute de 
emitent sai in numele emitentului ori de catre filialele acestuia. 

Nu este ca, ul. 

Cuantumul valorilor mobiliare convertibile, preschimbabile sau insotite de bonuri de 
subscriere, cu indicarea conditiilor şi a proc edurilor de conversie, schimb sau subscriere . 

Nu este cazt I. 
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Informa ii despre orice drept de achizitie şi/sau obligatie aferent(a) capitalului autorizat, dar 
neemis, au despre orice angajament de mqjorare a capitalului social, precum şi conditiile 
acestora 

Adunare Generala Extraordinata a Actionarilor de majorare a capitalului social din data de 
17.04.20 9 a: aprobat în unanimitate majorarea capitalului social al Societatii MOBEX SA cu 
suma de ' .119.177,50 lei de la nivelul actual al capitalului social de 4.238.357,50 lei pâna la 
nivelul m xim aI capitalului social de 6.357;535 lei, prin conversia unor datorii certe, lichide 
si exigib"le conform prevederilor art. 88 din Legea 24/2017 si art. 210 (2) din Legea 
societatil r 31/1990 republicata, in urmatoarele conditii: 
Majorare de capital sociala vizeaza compensarea, prin conversia in actiuni, a unei parti din 
creantele erte, lichide si exigibile detinute asupra societatii de catre urmatorii actionari: 
- Popescu Mihail detine o creanta certa, lichida si exigibila in valoare de 1.100.000 lei; 
- Morariu Emil detine o creanta certa, lichida si exigibila in valoare de 518.169 lei; 
- Plopean~ . aru-Alin detine o creanta certa, lichida si exigibila in valoare de 173.589 lei. 
Conform raportului de expertiza financiar contabila creantele certe, lichide si exigibile 
detinute a upra societatii de catre urmatorii actionari sunt: 
- Popescu ihail detine o creanta certa, lichida si exigibila in valoare de 1.100.000 lei; 
- Morariu mil detine o creanta certa, lichida si exigibila in valoare de 285.019 lei; 
- Plopean Doru-Alin detine o creanta certa, lichida si exigibila in valoare de 173.589 lei. 
Creanta i1 suma de 233.150 lei a actionarului Morariu Emil este certa, lichida dar nu si 
exigibila I data hotararii A.G.E.A din 17.04.2019. 
Fiecare d' tre act ionarii sus-numjti vor putea subscrie prin convers ia partiala a creant ei 
detinute atup ra societatii, un numar maxim de actiuru corespun zator cu numarul de drepturi 
de preferi~ta acordate la qata de înregistrare si in conditiile raportului de subscriere stabilit 
prin hotar ea AGEA. 
Majorarea capitalului social se realizeaza prin emisiunea unui numar de 847.671 actiuni noi, 
nominativ , ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare, cu acordarea 
dreptului e preferinta pentru actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul 
Central, la data de înregistrare si va putea subscrie proportional cu cota detinuta l,a Data de 
Inregistrar . Fiecare actionar va putea subscrie proportional cu numarul de s}i:eptori, de , 
preferinta etinute. Numarul drepturilor de preferinta alocat fiecarui actionar v~ fi egaf cu ' 
numarul a tiunilor detinute la Data de înregistrare. ·. >, / /' :::_c,C/'it / 

Pentru sub crierea unei actiuni noi in cadrui exercitarii drepturilor de preferinta, esttnecesar 
( ' - ... ~ . . 

un numar e 2 drepturi de preferinta, rata de susbcriere fiind de 2 drepturi de preferinta pentru , 
achizition ea unei actiuni nou~emise. 
Un action · va putea subscrie un numar maxim de actiuni nou-emise calculat prin impartirea 
nmuarului de actiuni detinute de respectivul actionar la data de înregistrare, la numanil de 
drepturi de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune nou emisa, adica la „2" - rata de 
subscriere. In cazul in care numarul rezultat din calculul matematic nu este un numar întreg, 
numarul m xim de actiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit in minus la numarul 
natural într g imediat inferior. 
Pretul de misiune pentru o actiune nou emisa subscrisa in cadrul exercitarii dreptului de 
preferinta . a fi de 2,5 lei/actiune egal cu valoarea nominala a actiunii. 
Perioada d exercitare a dreptului de preferinta va fi de 30 zile calendaristice de la data 
stabilita in rospectul de oferta si va începe la o data ulterioara datei de înregistrare aferente 
majorarii c pitalu lui social si datei de publicare a hotarârii in Monitorul Oficial al României. 
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Operatiun e, de majorare de capital social nu prevede posibilitatea tranzactionarii drepturilor 
de preferi nt l. 
Majorarea apitalului social se face in limita conversiei in actiuni a creantei detinuta de catre 
actionarii n ntionati si a sumelor efectiv subs crise si varsate în contul soc ietatii , actiunile nou 
emise nesul scrise sau neplatite în intregime fiind anulate. Plata actiunilor se face integral la 
data subscri rii conform prospectului aprobat de ASF. 

Emitentul i formeaza actionarii ca hotararea AGEA Mobex SA din data de 17.04.2019 
publicata in MO al Romaniei nr. 2174 /23.05. 2019 a fost contestata în justitie de actionarul 
SIF Banat Crisana SA prin actiune in con statarea nulitatii hotararii AGEA (dosar nr . 
227/137t/2 19) aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mure s). La termenul din data de 
20.11.2019 a fo st respin sa cererea reclam ante i de anulare a Hotararii AGEA din data de 
17.04.2019 u drept de apel in 30 zile de la comunicare. 
ln situatia i care instanta se pronunta in favoarea emitentului , hotararea AGEA din data de 
17.04.2019 1si va produce efectele, iar majorarea de capital se va efectua conform hotararii 
AGE A . 
In situatia ii care emitentul va fi obligat, in baza sentintei pronuntata de instanta de apel, sa 
anulez e ho rarea AGEA din 17.04.2019, pot exista pentru actionarii car e au subscris 
eventuale riscuri/consecinte generate de o astfel de decizie a instantei, care pot duce la 
impo sibilita ea emitentului de a majora capitalul social. Tn acea sta ultima situatie, emitentul 
va respecta decizia instantei , inclusiv va rambursa actionaril or sumele subscrise in cadrul 
majorarii de capital hotarata in AGEA din 17.04.2019. 

Informalii rivind capitalul social al oricarui membru al grupului care face obiectul unei 
optiuni sau al unui acord conditional sau neconditionat care prevede acordarea unor optiuni 
asupra cap ·talului şi detalii privind optiunile re;;pective, inclusiv identitatea persoanelor la 
care se rcfe.ra. 

Nu este ca- I. 

8. 6. Actul Cl nstitutiv şi statutul 
I.. 

'. 
O scurta de. ·criere a oricarei preved eri din actul constdut iv, statut, carta sau un regÎilgment 
care ar put . r avea ca efect amânarea, suspendarea sau impiedicarea schimbarii controllt1rd ·· 
asupra emit ntului. 

N u este caz 1l. 

8. 7. Contra te importante 

Rezumatul ricarui conlract important (altele decât cele incheiate in cadrul normal al 
activi tai ii) i 1cheiat de catre emitent sau orice alt membru al grupului , in cursul anului 
imediat ante ·ior publicarii documentului de inregistrare. 

Nu este caz 1I. 
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9. DOC U -,ENTELEDISPONJBiLB 

Pe perioa a valabilitatii_ prospectului, copii ale u1111,atoarelor documente sunt disponibile 
pentru inv sţitqri la sediul emitentu lui (Targu. Niµres, S.tr. Capr:ioareLnr. 2, jud. Mures; Tel: 
+40265 21 652) saµ lau:rmatoareaadtesa: www,mobex.ro: 
a) actul co stitutiv iil •einitentului; 
b) toate apoartele, inclusiv raportul de expertiza, corespondenta si alte documente, 
informatiil financiare istorice, evaluarile si declaratiile întocmite de experti la cererea 
emitentulu , din care anumite parti sunt incluse sau mentionate in prospect. 

EMITEN 

MOBEX 
PRESED TE CO ADMINISTRA TIE 
MIHAIL PESCU 

INTE 

IFB FINWEST , 

STSA 
GENE 
MOL-

\\' t' -~ 
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