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Către, .

* AUTORITATEA de SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI
* BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5 / 2018

Data raportului: 14.06.2019 .

Denumirea societatii: MOBILA RADAUTI SA
Sediul social : Municipiul Radauti, str.Volovatului ,nr.82, jud.Suceava,cod.725400
Nr.telJfax : 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 emise : ATS-AeRO

I. Evenimente importante de raportat : Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor din data de 13.06.2019.

Adunarea Generală Extraordinarâ a Acţionarilor a societăţii MOBILA RĂDĂUŢI SA , statutar
convocat~ şi legal constituită în prima şedinţă extraordinară din data de 13.06.2019 Ia sediul
societăţii din municipiul Rădăuţi, str. Volovăţului, nr.82, judeţul Suceava, Ia orele 16,00, prin
acţionari reprezentaţi ca deţinători ai unui număr de 2.467.367 acţiuni din totalul 5.374.917
acţiuni emise de societatea MOBILA RĂDĂUŢI SA, ce le conferă dreptul Ia un număr total de
2.467.367 voturi, reprezentând 45,9052 % din capitalul social al societ~ţii, respectiv 45,9052
% din numărul total de voturi, in temeiul prevederilor Legli nr.31/1990 modlflcată,

HQTĂRĂŞTE:

Ârt.1. Din numărul total de 2.467.367 voturi valabil exprimate, cu 2.467.367 voturi ,,

Pentru ,, , 0 voturi ,, Împotrivă,, şi 0 ,, Abţineri,, se aprobă prelungirea Iiniei 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 :
- ipotec~ imobiliar5 asupra bunului imobil situat în intravilanul mijnicipiului Rădăuţi, str.
Volovăţului, nr.82, reprezentat de parcela de teren Tn suprafaţă de 33981mp cu nr.cadastral
34155 cu construcţiile C3-uscătorii Cu nr. cadastral 34155-Cl, C4-depozit cherestea cu
nr.cadastral 34155-C2, C5-magazie tehnic~ cu nr.cadastral 34155-C3, C6-magazii cu nr.
cadastral 34155-C4, C7-magazie materiale,produse finite CU nr. cadastral 34155-CS, C8-
secţia 1 Mobilă cu nr. cadastral 34155-C6, C9 - secţie calcul Cu nr. cadastral 34155-C7, înscris
în cartea funciară nr.34155 municipiul Rădăuţi, proprietatea societăţii MOBILA RĂDĂUŢI SA.
Bunurile imobile vor fi asigurate Ia valoarea evaluată, de către o companie agreată de banc~,

ar poliţa de asigurare va fi cesionată în favoarea băncfl ;
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- cesiune de creanţe rezultate din relaţiile comerciale Cu clienţii companiei;
- gaj pe stocurile aflate în proprietatea companiei . Poliţele de asigurare aferente vor fi
cesionate în favoarea INC Bank;
- gaj asupra conturilor curente deschise Ia INC Bank NV;
- bilet Ia ordin emis de societate şi avalizat de conducerea societăţii.
Art.2 . Din numărul total de 2.467.367 voturi valabil exprimate, Cu 2.467.367 voturi ,,

Pentru ,, , 0 voturi ,, Tmpotrivă,, şi 0 ,, Abţineri,, se aprobă împuternicirea d-Iui Strugaru
Vasile Dorm — Director General în a semna în numele şi pentru societatea MUBILA RĂDĂU II
SA a contractului de Credit CU INC Bank, a contractelor de garanţie (mobiliară/imobiliară), a
oricăror acte adiţionale Ce decurg din aceste contracte ( ex. Acte adiţionale pentru diminuare
s~u ~.nelui’giie de facilitate de credit) , precum şi a oricăror altor documente , inclusiv bilete
Ia ordin pe care banca le va solicita în vederea acordării creditului în limitele şi condiţiile
stabilite Ia art.(1) ; durata împuternicirii este valabilă pe o perioadă de 1(un) an de Ia data
acordării şi se reînoieşte automat cu perioade succesive de câte 1(un) an dacă nu intervine
revocarea expresă a mandatului acordat.
Art3. Din numărul total de 2.467.367 voturi valabil exprimate, Cu 2.467.367 voturi ,,

Pentru ,, , 0 voturi ,,Împotrivă,, şi 0 ,, Abţineri,, se aprobă date de 03.07.2019 ca dată Ia
care se identifică actionarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale
extraordinare a acţionarilor, respectiv a datei de 02.07.2019 ex-date.
Art.4. Din numărul total de 2.467.367 voturi valabil exprimate, cu 2.467.367 voturi ,,

Pentru ,, , 0 voturi ,, Împotrivă,, şi 0 ,, Abţineri,, se împuterniceşte d-nul Strugaru Vasile
Dorm — Director General în vederea efectuării tuturor demersurilor necesare Ia O.R.C.
Suceava.
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