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MOBILA DIN INFMA BUCOVINEI

Nr.478 / 09.05 .2019

Către,
* AUTORITATEA de SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCUREŞTI
* BURSA BE VALORI BUCUREŞTI

RAPORT CURENT
Confoan Regulanientului ASF nr.5 /2018

Data raportului: 09.05.2019
Denumirea societatii: MOBILA RADAUTI SA
Sediul social : Municipiul Radauti, str.Volovatului ,nr.82, jud.Suceava,cod.725400
Nr.tellfax: 0230561539/0230562097
Nr.inreg.Reg.Comertului: J 33/11/1991
CIF : RO 739926
Capital subscris si varsat: 13.437.292,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare cinise : ATS-AeRO

I. Eveniniente importante de raportat : Convocarea Adunării Generale Extarordinare a
Acţionarilor.

Consiliul de Administraţie al societăţii MOBILA RĂDĂUŢI SA cu sediul în municipiul
Rădăuţi, str. Volovăţului, nr.82, înregistrată la ORC Suceava sub nr.J33/1 1/1991, având
CUI —RO 739926, întrunit în şedinţa din data de 08.05.2019, îi~ temeiul prevederilor art. 117
al Legii nr.31/1990 R CU modificările şi completările ulteńoare, ale Actului constimtiv al
societăţii, convoaCă în data de 13.06.2019, la sediul societăţii la orele 16,00 , Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor CU următoarea ordine de zi:
1. Prelungirea liniei de credit cu posibilitatea de diminuare şi/sau transformare parţială în
credit pe rate contractată de Ia ING Bank NV şi garantarea aCestor facilităţi cu :
- ipotecă imobiliară asupra bunului imobil situat în intravilanUl inunicipiului Rădăuţi, str.
Volovăţului, nr.82, reprezentat de parcela de teren în suprafaţă de 3398 Imp CU nr.cadastral
34155 CU ConstruCţnle C3-uscătorii CU nr. cadastral 34155-Cl, C4-depozit cherestea cu
nr.cadastral 34155-C2, C5-magazie telmiCă CU nr.cadastral 34155-C3, C6-niagazii CU flľ.
cadastral 34155-C4, C7-magazie materiale,produse fInite CU nr. cadastral 34155-CS, C8-
seCţia I Mobilă CU rir. cadastral 34155-C6, C9 - secţie calcul cu nr. cadastral 34155-C7,
înscris în cartea fünCiară nr.34155 mUnicipiUl RădăUţi, proprietatea societăţii MOBILA
RĂDAUŢI SA . BUnurile imobile vor fi asigurate la valoarea evalUată, de către o companie
agreată de banCă, iar poliţa de asigurare va ii cesionată în favoarea bănCü;
- Cesiune do Creanţe rezultate din relaţiile comerCiale Cu Clienţü companiei;
- gaj pe stoCUrile aflate în proprietatea Comparnei . Poliţele de asigurare aferente vor Ii
Cesionate în favoarea ING Bank;
- gaj asupra contunlor curente deschise la ING Bank NV;
- bilet la ordin emis de societate şi avalizat de Conducerea societăţn.
2. Imputemicirea persoanei(persoanelor) în a senma în numele şi pentru soCietatea MOBILA
RĂDĂUŢI SA a contractului de credit cu ING Bank , a contractelor de garanţie
(mobiliară/imobiliară), a oricăror acte adiţionale CC decUrg din aCeste contracte ( ex. ACte
adiţionale pentru diminuare sau prelungire de facilitate de credit) , precum şi a oricăror altor
documente , inclusiv bilete la ordin pe care banca le va solicita în vederea acordării creditului
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în limitele şi condiţiilo stabilite la pct.(i) al ordinci do zi ; durata împutornicirii este valabilă
po 0 porioadă do 1(un) an de la data acordării Şi so roînoioşte automat cu perioadc succesive
do câto 1(un) an dacă flu intervino rovocarca oxprosă a mandatului acordat.
3. Aprobarea datei do 03.07.2019 ca dată la care se identifîcă actionarii asupra cărora so
răs&âng hotărârile adunării genorale extraordinare a acţionarilor, respectiv a datci do
02.07.2019 ox-date.
4. Imputornicirea unoi persoane în vodorea efectuării tuturor demersurilor necosaro la O.R.C.
Suceava.

La şedinţă pot participa toţi acţionari înscrişi in registrul consolidat al acţionarilor
având ca dată dc roforinţă 31.05.2019.

Unul sau mai niuiţi acţionari reprezentând , individual sau împrcună, ccl puţin 5% din
capitalul social au droptul , oxercitat numai În scris (transmis prin sorvicii do curiorat sau prin
mijloace electronice la adresa ornco@mobilaradauti.ro) , do a introduce noi puncto pe ordinea
do zi a Adunării Gonoralo, cu condiţia ca §ocaro punct să fie însoţit de o justificaro sau un
proioct do hotărâre propus spre adoptare do Adunarea Generală, do asomonea , acoştia, au
dreptul do a prozonta Proiocte de hotărâro pontru punctoic inciuso sau propuso spro a
incluse po ordinca do zi a adunării gonoralo . Drepturile mai sus menţionate so pot oxercita
numai in scris, Tn tormen do cci muit 15 zile do Ia data pubiicării convocări.

Acţionarii societăţii au droptul să adresozo întrobăń privind punctole do PC ordinea do
zi a adunării general; acestea urmând a ii dopuse la sodiul societăţii împroună Cu copil după
actolo care permit idontificarea acţionarului , până la data do 11.06.2019 , ora 15,00.

Convocatorul , numărul total do acţiuni şi drcpturiie do vot la data convocării,
documentele care vor II supuse dozbaterii in adunarea gonoraiă a acţionariior, proloctul do
hotărâre so pot consuita in flocaro zi iucrătoaro, la sodiul sociotăţii, intro orcic 9,00 — 15,00,
sau po site-ui societăţii www.rnobilaradauti.ro ,mncepând cu data do 13.05.2019.

Acţionarii mnscrişi în rogistrul acţionariior la data do roforinţă pot participa la adunărilo
generale personal , prin roprozentanţii logali sau prin roprozontant p0 bază do Procură spocială
sau Procura gonoraiă valabiiă pontru o porioadă care flu va dopăşi 3 ani, pormitând
roprozontantului său in a vota in toato aspoctolo afiato in dezbatcroa adunărilor gonoralo ale
acţionanlor a unuia sau mai multor omitenţi identiflcaţi în imputomiciro in mod individual sau
prmtr-o formulare gonorică referitoaro la o anumită catogorio do omitonţi, inclusiv in cooa ce
privcşto acto do dispoziţie, cii conditia ca împutomiciroa să tie acordată do cătro acţionar în
calitato do client, unui intormodiar dofinit conform art.2 alin.(1) pct.20 din Logoa nr. 24/2017
sau unui avocat.

Votul so poato exprima şi prin corospondonţă utilizând pontru transmitoro inclusiv
mijioaco oloctronice(la adrosa offIco@mobilaradauti.ro). Procodura do vot, în funcţio do
opţiunea do oxprimare a votului aleasă do acţionari, va fi adusă la cunoştinţa acostora
împroună cu formularul do procură spocială şi bulotin do vot prin corespondonţă , po site-ui
oficial al sociotăţii MOBILA RADAUŢI SA mncopând cu data do 13.05.20 19, in limba
română şi limba engloză. .

Accesul acţionarilor persoane fizico îndroptăţiţi să participo la adunaroa gonorală so
face prin simpla proM a identităţii acostora, tacută cu actul do identitato in original.

Acţionarii , persoano juridico , pot participa la adunaroa gonorală prin roprezontantul
legal po bază de cortificat constatator omis do O.R.C sau altă autoritate compotontă cu
maxim 30 de zilo înainto do şodinţă.

Accosul la adunaroa gonorală a acţionarilor porsoano fizice şi juridico roprozentato do
0 altă porsoană , so face cu procură spocială dată pcrsoanoi care îi roprozintă. Acţionarii pot
fi roprozontaţi şi prin alto porsoano decât acţionarii.
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Procura specială se va întocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul
pentru mandant şi unul pentru mandatar) şi se obţine fie de Ia sediul societăţii personal fie
pe pagina de web www.mobilaradauti.ro începând cu data de 13.05.2019 . Procurile
speciale in cazul persoanelor fizice insoţite de copie dupä actul de identitate, iar in cazul
persoanelor juridice însoţite de certificat constatator emis de ORC Cu maxim 30 de zile
înainte de şedinţă precum şi actul de identitate al participantuiui Ia adunare, var fi depuse in
original Ia sediul societăţii până Ia data de 11.06.2019 ora 16,00 .

De asemenea votul prin corespondenţă va fi depus in original (in limba român~ sau
engleză), respectiv transmis prin mijloace electronice (Ia adresa office@mobilaradauti.ro)în
acelaşi termen, respectiv până Ia data 11.06.2019, ora 16,00 . În situaţia depăşirii termenului
specificat mai sus, acestea flu vor fi luate in consideraţie.

Acţionarii au obligaţia respectării procedurii stabilite de Consiliul tie Administraţie
pentru exprimarea votului in funcţie tie modalitatea aIeas~, sub sancţiunea anulării votului.

În condiţiile neândeplinirii cvorumului legal impus pentru validarea deliberărilor
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor se convoacâ pentru data de 14.06.2019 Ia
aceaşi or~ şi in acelaşi bc.

lnformaţii suplimentare se pot obţine Ia sediul societăţii, Ia telefon 0230.561539 sau
pe website-ul societăţii a adresa www.mobilaradauti.ro

PREŞEDINTELE
CONSILIUWI DE AĐMINISTRAŢIE

ERCULESCU RICA


