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RAPORT CURENT (conform art. 113 lit. A alin. 1 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006) – hotărâre AGEA 
Data raportului: 08.06.2012 
Denumirea emitentului: S.C. MIXT S.A. 
Sediul social: Uricani, B-dul Muncii, nr. 15/55, jud. Hunedoara 
Tel/fax : 0254-511.307 
Nr. şi data înregistrării la ORC Hunedoara: J20/64/1991 
C.U.I.: RO2152730 
Capital social subscris şi vărsat: 316,785.00 lei 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de S.C. MIXT S.A. este Bursa de Valori Bucuresti, 
Piaţa RASDAQ 
 

Eveniment important de raportat: 

 

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. MIXT S.A., cu sediul Uricani, B-dul Muncii nr.15/55, jud. 

Hunedoara, înregistrată la ORC Hunedoara sub nr. J20/64/1991, C.I.F. RO2152730, întrunită în şedinţă în data de 

08.06.2012, la sediul societăţii, cu o prezenţă a acţionarilor reprezentând 88,6727% din capitalul social, şi cu 88,6727% 

voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 112361 acţiuni, a HOTĂRÂT:

1. Retragerea de la tranzacţionarea pe piaţă a valorilor mobiliare emise de S.C. MIXT S.A. şi radierea acestora de la 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, cu consecinţa dobândirii caracterului de societate pe acţiuni de tip închis. 

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 112.361, din care: Pentru - 76.719 voturi, Împotrivă - 35.642 

voturi   

Abţineri - 0 

2. Aprobarea preţului de 9,97 lei/acţiune care va a fi achitat de societate acţionarilor ce vor opta pentru retragerea din 

societate. 

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 112.361, din care: Pentru - 76.719 voturi, Împotrivă - 35.642 

voturi   

Abţineri – 0 

3. Aprobarea propunerii ca toţi acţionarii înregistraţi la data de referinţă care nu au participat la prezenta şedinţă să fie 

informaţi prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu privire la hotararea AGEA de retragere de la tranzacţionare 

şi cu privire la preţul pe acţiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii. Se aprobă termenul de 45 de zile care curge de la 

data de înregistrare adoptată prin prezenta hotărâre pentru depunerea cererilor de retragere din societate de către acţionarii 

care nu sunt de acord cu hotărârea de retragere de la tranzacţionare a valorilor mobiliare emise de societate. Cererea de 

retragere fie se va transmite la sediul societăţii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fie se va depune personal 

la sediul societăţii şi se va semna în faţa persoanei mandatate de societate în acest scop. Cererea de retragere semnată de către 

acţionar este irevocabilă şi va cuprinde şi modalitatea prin care se doreşte efectuarea plăţii, respectiv prin mandat poştal la 

domiciliul acţionarului, cu confirmare de primire sau prin virament bancar în contul personal al acţionarului. Pot depune 
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cerere de retragere acţionarii existenţi la data de înregistrare cu condiţia ca aceştia să fi deţinut respectivul pachet de acţiuni şi

la data de referinţă a adunării. Acţionarilor care solicită retragerea din societate li se va achita contravaloarea acţiunilor în 

termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea cererilor de retragere, modelul de cerere de retragere aflându-se la dispoziţia 

acţionarilor la sediul societăţii. Prezenta hotărâre se va da spre publicare în două cotidiene de circulaţie naţională.

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 112.361, din care: Pentru - 76.719 voturi, Împotrivă - 35.642 

voturi   

Abţineri - 0 

4. Mandatarea dnei. Mihalache Aurica – Preşedinte al Consiliului de Administraţie – cu: 

- ducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA, în numele şi pe seama societăţii; 

- efectuarea tuturor demersurilor şi semnarea tuturor documentelor necesare obţinerii, în numele şi pe seama 

societăţii, a unei linii de finanţare necesară realizării plăţilor, în termenele legale, către acţionarii care vor 

solicita retragerea din societate în cadrul procedurii de delistare, în situaţia în care lichidităţile de care dispune 

societatea nu pot acoperi totalitatea contravalorii acţiunilor ce fac obiectul cererilor de retragere din societate, 

urmând ca toate demersurile efectuate să fie supuse aprobării/validării următoarei AGEA . 

5. Stabilirea datei de 17.09.2012 ca dată de înregistrare. 

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 112.361, din care: Pentru - 112.361, Împotrivă – 0

Abţineri - 0 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

 MIHALACHE AURICA 
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