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Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREŞTI
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

DATA RAPORTULUI: 21.04.2020
-

Societatea: MOBEX S.A.;
Sediul social principal: Tîrgu Mureş, str. Căprioarei nr. 2, Jud. Mureş;
Telefon: 0265/210.652; Fax: 0265/211.020
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 1222544;
Numărul şi data înreg. la Oficiul Registrului Comerţului: J 26/8/1991;
Capital subscris şi vărsat: 6.145.745 lei
Număr de acţiuni: 2.458.298 acţiuni comune, a câte 2,5 lei fiecare;
Este listată la Bursa de Valori Bucureşti (AeRO), simbol: MOBG.

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT
Informații acționari – participarea la AGOA din data de 27/28.04.2020
În contextul evolutiei pandemiei de COVID-19, a decretării și prelungirii stării de urgență pe
teritoriul României, precum și a restricțiilor impuse Ordonanțele militare privind măsuri de
prevenire a răspândirii COVID-19 emise în această perioadă și prin Regulamentul ASF nr. 5/2020,
venim în completarea recomandărilor cuprinse în Raportul curent nr. 581/13.04.2020 cu
următoarele mențiuni:
În cazul în care, până la data AGOA din 27/28.04.2020, autoritățile statului nu interzic în mod explicit
desfășurarea adunărilor generale ale actionarilor cu prezența fizică și există acționari care, în ciuda
recomandărilor, doresc totuși să participe personal sau prin imputernicit la AGOA, aceștia vor comunica
intentia lor către societatea noastră pe adresa de email office@mobex.ro cu cel putin 2 zile lucrătoare
anterior datei limită pentru transmiterea voturilor/imputernicirilor prin corespondenta pentru
adunare, pentru a permite societății să ia toate masurile organizatorice care se impun în contextul
generat de COVID-19.
Acționarii care vor dori totuși să participe fizic la adunare, trebuie să aibă în vedere prevederile legale la
data AGOA. Participarea acționarilor la AGOA din 27/28.04.2020 cu încălcarea de către aceștia a
dispozițiilor legale în vigoare la momentul evenimentului, este exclusiv în responsabilitatea acestora,
Societatea MOBEX S.A. avertizând pe această cale acționarii că participarea la evenimente/intruniri
publice desfășurate în spații închise, în condițiile impuse de autoritățile statului, expune participanții la o
posibilă contaminare cu COVID – 19, iar societatea și/sau conducerea acesteia nu vor putea fi ținute
răspunzătoare pentru orice consecință care rezultă din astfel de acțiuni.
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Totodată, subliniem faptul că Societatea MOBEX S.A. va aplica restricțiile în vigoare la data
desfășurării AGOA cu referire la limitarea numărului de participanți la evenimente desfășurate în spații
închise sau la interzicerea în mod explicit a desfășurării AGOA cu prezența fizică, după caz, în funcție
de deciziile expres adoptate de autorități până la data AGOA.
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