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METAV S.A. este o societate pe actiuni inflintata si ftnctionand conform legilor din Romania, cu sediul

social in strada Biharia nr. 67-77, Sector 1, Bucuresti, avand capital social: 49.043.220 RON si find

inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/4031/1991, Cod linic de Inregistrare RO 1583522

(“Societatea”), ale carei actiuni sunt cotate in cadrul Sectiunii Instrumente Financiare listate pe ATS,

Categoria actiuni din cadrul Sectorului Titluri de Capital (AeRO) a Bursei de Valori Bucuresti.

Evenimente importante de raportat:

Actionarii Societatii s-au intrunit Ia data de 20.12.2016 ora 12:00 in Adunarea Generala Ordinara a

Actionarilor (“Adunarea”) Ia sediul Societatii, cu indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru

convocarea unei astfel de Adunari, conform Articolului 117 din Legea nr. 3 1/1990 privind societatile si

Articolului 13 din Actul Constitutiv al Societatii.

Ca urmare a dezbaterilor, Actionarii au adoptat, in mod legal si statutar, urmatoarele hotarari:

HOTARAREA nr. 1

Actionarii aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar al anului
2017.

HOTARAREA Hr. 2

Actionarii stabilesc data de 17.01.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea aetionarilor

asupra carora se vor rashange efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare in conformitate cu

prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital si a datei de 16.01 .2017 ca “ex

date”.

HOTARAREA nr. 3

Avand in vedere hotararile adoptate in Adunare, Actionarii imputernicese pe:
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— Dna. Cristina — Valentina Dinu, Directorul General al Soeietatii, silsau pe Dl. Georgios
Argentopoulos, reprezentant permanent al Presedintelui Consiliului de Administratie a!
Soeietatii, pentru ea, separat, personal sau printr-o persoana imputernicita in mod

subsecvent, sa indeplineasea oricare si/sau toate formalitatile neeesare in fata Registrului
Comertului, Monitorului Oficial silsau oricaror altor autoritati publice si/sau private, sa
notifice si/sau sa inregistreze once decizie sau hotarare adoptata in cursul Adunarii si sa

semneze pe seama Si pentru Aetionari si/sau pentru Societate once documente necesare
potrivit legilor aplicabile in vederea indeplinirii in mod valabil a hotararilor adoptate in
Adunare;

— DI. George — Adrian Ivan, avocat in cadrul SCA Dima si Asociatii, si/sau Dl. Marcel
Vasile, avoeat in cadrul SCA Dima si Asociatii, pentru ea, separat, personal sau printr-o

persoana imputernicita in mod subsecvent, sa indeplineasea onieare si/sau toate formalitatile
necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati
publice silsau private, sa notifice si/sau sa inregistreze once decizie sau hotarare adoptata in

cursul Adunarii Generale si sa semneze pe seama si pentru actionari si/sau pentru Societate
once documente necesare potrivit legilor aplicabile in vederea indeplinirii in mod valabil a
hotaranilor adoptate in Adunare.

Referitor Ia punetul 2 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare:

Aprobarea prelungirii rnandatului Directorului General al Soc ietatii, Dna. Cristina — Valentina
Dinu, precuni si durata acesteiprelungiri.

Conform prevederilor articolului 15.6 din Actul Constitutiv, Dinectorul General este numit do catre
Consiliul de Administratie al Societatii, iar prelungirea mandatului acestuia este tot de competenta

Consiliului de Administratie. Actionanii iau act de prelungirea mandatului Directorului General
astfel eum a fost acesta prelungit de catre Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 5 din data de
29.11.2016, respectiv pana Ia data de 31.12.2018, dan decid sa nu adopte nicio hotarare cu privire Ia

acest aspect.

Referitor Ia punctul 3 de pe ordinea de zi a Adunanli Genenale Ondinare:

Aprobarea valor/i rernuneratiei cuvenite pentru activitatea Directorulul General al Societatli, Dna.

Cristina — Valentina Dinu.



Avand in vedere faptul ca Directorul General este numit de catre Consiliul de Administratie al
Societatii, stabilirea valorii remuneratiei acestuia este tot de competenta Consiliului de

Administratie. In consecinta, actionarii decid sa flu adopte nicio hotarare cu privire Ia acest aspect.

Referitor Ia unctul 4 de e ordinea de zi a Adunarli Generale Ordinare:

Imputernicirea unei persoane sa reprezinte Societatea in calitate de semnatar a! actului aditiona! Ia

Contractu! pentru Prestarea de Servicii de Management ce va Ji negociat si incheiat cii Dna.
Cristina Valentina Dinit.

Avand in vedere cele mentionate Ia punetele 2 si 3 de mai sus, actionarii decid sa nu adopte nicio

hotarare cu privire Ia acest aspect, competenta in aceasta materie apartinand Consiliului de

Administratie.

Prezentul raport curent a fost intocmit astazi, 20.12.2016, de catre directorul general, in calitate de

reprezentant legal al Societatii.
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