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5. Stabilirea limitelor generale ale tuturor remuneraţiilor suplimentare ale membrilor Consiliului 

de Administraţie Metalica S.A.;

6. Aprobarea datei de 20.04.2018, ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, 

alin. 1, din Legea 24/2017 şi a datei de 19.04.2018, ex-data;

7. Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 62/29.01.2018 şi a Hotărârii Consiliului de 

Administraţie nr. 1/21.02.2018, cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, a respectivei hotărâri;

8. Aprobarea împuternicirii Preşedintelui Consiliului de Administraţie şi/ sau a Directorului 

General, cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea tuturor documentelor necesare şi 

ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi îndeplinirea 

tuturor formalităţilor prevăzute de lege pentru înregistrarea menţiunilor la Registrul 

Comerţului, Bursa de Valori Bucureşti, sau oriunde va fi necesar, conform hotărârilor adoptate.

9. Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al Metalica S.A. nr. 2/06.03.2018.

10. Stabilirea remuneraţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, după cum urmează:

Pentru administratorii persoane fizice o remuneraţie netă lunară de 5.000 lei;

Pentru administratorii persoane juridice o remuneraţie lunară de 8.000 lei+ TV A. 

Informaţiile privind: 

- Dreptul acţionarilor de a participa la adunările generale;

- Votul prin corespondenţă;

- Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a face

propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi;
- Propunerile de candidati pentru functia de administrator;

- Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi;

comunicate prin Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Metalica S.A., pentru data de 

02,03.04.2018, rămân nemodificate şi se aplică în consecinţă. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Judeţul Bihor. 

METALICA S.A. 

Prin Presedintel Consiliului de Administratie 
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