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PROCURA SPECIALA
Numele/denumirea actionarului__________________________detinator a_________actiuni
emise de SC MOBAM SA ,care îmi confera dreptul la un numar de ________voturi în
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,cunoscand ordinea de zi publicata,precum și
luând la cunoștiința prin prezenta ,de precizarile legate și detaliile de mai jos,in cadrul
ordinei de zi,numesc prin prezenta pe _________________________________,posesor al
actului de identitate____seria_____nr.________ reprezentant al meu în A.G.E.A. SC
MOBAM SA Baia Mare din data de 12/13.05.2021,care va avea loc la sediul societății din
Baia Mare,str.Transilvaniei 6A bl TJ2/65 ap 24,la ora 10,sa exercite dreptul de vot aferent
actiunilor mele inregistrate la sfârșitul zilei de 27.04.2021(data de referinta)in Registrul
Actionarilor SC MOBAM SA Baia Mare deținut de Depozitarul Central Bucuresti după cum
urmează:
A.G.E.A 12/13.05.2021 cu ordinea de zi:
ORDINE DE ZI

Pentru

Impotriva

Abtineri

1.Aprobarea dizolvarii si concomitent lichidarii in scopul
radierii societatii MOBAM SA ca urmare a imposibilitatii
realizarii obiectului de activitate,conform art.227 alin.1
litera d),art.228,art.252 si art.264 din Legea
31/1990,republicata,cu modificarile si complectarile
ulterioare,cu numire de lichidator cu drepturi depline in
vederea realizarii acestei proceduri
2.Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie in
privinta desemnarii lichidatorului Cabinet Individual Bindiu
Ioan

Sebastian,cu

sediul

Cavnic,str.Soimului

nr.8

jud.Maramures,nr.RFO 1B2262/18.12.2008,U.N.P.I.R.,CIF
25053299,telefon

0726735483,fax

0372870355,E-mail

insolv_lichidare@yahoo.com..
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3.Aprobarea cheltuielilor privind procedura de dizolvare si
lichidare estimate, in suma de 152950 lei exclusiv TVA si a
onorariului de succes in cuantum de 8% exclusiv TVA.,ce se
aplica asupra sumelor excedentare realizate in procedura de
lichidare.
Renumeratia lichidatorului se deconteaza in doua transe egale
,respectiv ½ la inceputul lichidarii si ½ in perioada de lichidare.
Cheltuielile cu administrarea patrimoniului si cheltuielile
procedurale se suporta din fondurile societatii MOBAM SA
4.Aprobarea delistarii societatii si retragerea de la tranzactionare
a valorilor mobiliare admise la tranzactionare pe

piata

reglementata Bursa de Valori Bucuresti,AeRO.
5.Aprobarea decontarii catre actionari in momentul lichidarii,ale
drepturilor ce le revin privind restituirea capitalului social si
dividende de catre firma de lichidare Cabinet Individual Bindiu

Ioan Sebastian .
6.Aprobarea suspendarii activitatii fara regim derogatoriu pe o
perioada de trei ani incepand cu data de 01.07.2021

si

reinceperea activitatii cu 01.07.2024 de catre Societatea de
Avocati Iuga&Asociatii ,societate profesionala cu raspundere
limitata

din

municipiul

Cluj-Napoca

,bd.21

Decembrie1989,nr.77,The Office,corp B parter,cam.BP5,judetul
Cluj (la cererea unui actionar cu detinere mai mare de 5% din
capitalul social).
7.Aprobarea onorariului pentru suspendare temporara a activitatii
si reluarea activitatii societatii dupa incetarea suspendarii in
cuantum de 10000 lei plus TVA ,din care 1000 lei reprezinta
taxa perceputa de Registrul Comertului pentru operatiunea de
suspendare temporara a activitatii si 1000 lei reprezinta taxa
perceputa de Registrul Comertului pentru operatiunea de reluare
activitatii societatii dupa incetarea suspendarii.
8.Aprobarea cheltuielilor pe perioada suspendata a societatii
MOBAM SA in suma de 100556 lei.
9.Stabilirea datei de inregistrare 28.05.2021si ex.date 27.05.2021
,ultima data de tranzactionare va fi 26.05.2021.
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10.Imputernicirea presedintelui CA pentru a semna documentele
societare ce urmeaza a fi aprobate de AGEA conform ordinei de
zi propuse mai sus in concordanta cu Hotararea ce se adopta de
AGEA.
11.Imputernicirea presedintelui CA sa intocmeasca toate
documentele,sa intreprinda toata masurile ,sa indeplineasca toate
formalitatile si actiunile necesare in vederea ducerii la
indeplinire,inscrierii si publicitatii Hotararii adoptate de AGEA
potrivit ordinei de zi.

Nota:
Pe formularul de vot se v-a alege o singura optiune.
Pentru persoane juridice formularul de vot v-a fi semnat și stampilat de către reprezentantul
legal,semnatarul asumandu-si deplina și exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calitatii și
semnături sale.
În cazul actionarilor persoane fizice acestea vor semna personal formularul de vot,asumandu-si
deplina și exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calitatii și semnături sale.

Semnatura
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