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METAV S.A. este o societate pe actiuni infiintata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in strada

Biharia nr. 67-77, Sector 1, Bucuresti, avand capital social: 49.043.220 RON si fund inmatriculata in Registrul

Comertului sub nr. J40/403l/1991, Cod Unic de Inregistrare 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:

Consiliul de aduninistratie al METAV S.A. conform art. 117’ din Legea nr. 31/1990, a decis publicarea convocatorului

completat al Adunarii Generale Ordinare a actionarilor de Ia METAV S.A. conform urmatonilui:

CONVOCATOR COMPLETAT

AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

METAV S.A.

METAV S.A. este o soCietate pe actiuni infuintata si functionand 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 Unic de Inregistrare RO 1583522 (,,Societatea”).

In temeiul Legii Societatilor nr. 3 1/1990, republicata, cu modifuCarile si completarile ulterioare (,,Legea Societatilor”),

Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modifucarile si completarile ulterioare (,,Legea ar. 297/2004”), Legii nr.

24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (,,Legea nr. 24/2017”), Regulamentului

C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exerCitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor,

cu modifucarile si completarile ulterioare (,,Regulamentul nr. 6/2009”), Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind

emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modifucarile si completarile ulterioare (,,Regulamentul fir. 1/2006”) si

a actului constitutiv al Societatii (,,Actul Constitiitiv”),

Avand in vedere primirea unei cereri de suplimentare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

publicata in Monitorul OfiCial Partea a IV-a nr. 1243 din 27 martie 2018, formulata in baza art. 1171 din Legea

Societatilor de catre actionarul Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A., cu o detinere de 5.449.061 aCtiuni

reprezentand 27,78% din capitalul social al Societatii,

Prin prezenta, Consiliul de Administratie al Societatii COMPLETEAZA ORDINEA DE ZI PENTRU:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata Ia sediul social al Societatii in strada Biharia nr. 67-77, Sector

I, Bucuresti, in data de 27.04.2018 ora 12:00, pentru toti actionarii inregustratu in Regustrul Actionarilor Ia data de

referinta 15.04.2018. In siwatia in care Ia prima convocare nu vor fi indeplinite conditiulle de cvorum, Consiliul de
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Administratie a convoacat si a fixat o a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 30.04.2018, ora

12:00, in acelasi bc SI CU aceeasi ordine de zi si data de referinta. Noile puncte adaugate pe ordinea de zi sunt punctele

5a si 6 de mai jos, punctele 6, 7 si 8 din convocatorul publicat in Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 1243, din data de

27 martie 2018 find astfel renumerotate.

ORDINEA DE ZI COMPLETATA

A ADUNARU GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ESTE URMATOAREA:

1. Aprobarea Proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului
2018;

2. Prezentarea, dezbaterea si supunerea spre aprobare a raportului de gestiune al Consiliului de
Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2017, precum si descarcarea de gestiune a
actualilor membri ai Consiliului de Administratie.

3. Prezentarea raportului auditorului financiar independent in legatura CU situatiile financiare
incheiate Ia data de 31.12.2017.

4. Prezentaxea, dezbaterea si supunerea spre aprobare a situatitlor financiare anuale pentru
exercitiul financiar al anului 2017, compuse din: bilant, cont de profit si pierderi, situatia
fluxurilor de numerar, situatia modificarii capitalurilor proprii si notele explicative Ia situatiile
financiare pentru exercitiul financiar al anului 2017, in baza raportului de gestiune al Consiliului
de Administratie si a raportului auditorului financiar independent.

5. Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2017 astfel: repartizarea sumei
necesare pentru constituirea rezervei legale si diferenta de profit va ramane nerepartizata.

5a. Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2017 astfel: repartizarea sumei
necesare pentru constituirea rezervei legale si diferenta de profit va fi repartizata sub forma de
dividende. Daca propunerea de alocare a profitului net ~i de distributie a dividendului de mai
sus sunt aprobate, actionarii aproba in continuare ca plata dividendelor sa inceapa Ia Data Platii
stabilita pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (astfel cum este definita mai jos)
catre persoanele inregistrate ca actionari ai Societatii Ia data de inregistrare stabilita pentru
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Votul Cu privire Ia punctul 5a de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Acrionarilor
va fi alteniativ votului In favoarea punctului 5 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor, astfel cuin a lost publicata in Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr.
1243. din data de 27 ,nartie 2018.

6. Aprobarea datei de 14.06.2018 ca Data Platii (astfel cum este definita de art. 2 lit. g) din
Regubamentul nr. 6/2009), in conforrnitate cu art.1293 din Regulamentul CNVM nr.1/2006.

7. Supunerea spre aprobare a remuneratiilor administratoribor pentru exercitiub financiar al anubui
2018.

8. Stabibirea datei de 22.05.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra
carora se vor rasfrange efectele hotararibor Adunarii Generale Ordinare in conformitate cu
prevederile art. 86 (1) din Legea 24/2017 privind ernitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata si a datei de 21.05.2018 ca “cx date”.

9. Imputernicirea unor persoane sa semneze once documente aferente hotararibor Adunarii
Generale Ordinare a Actionaribor si sa efectueze, personal sau printr-o imputernicire



subsecventa, toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararilor
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

INPORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul

Actionarilor Ia data de 15.04.2018, stabilita ca data de referinta.

Participarea Ia Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se face in conformitate cu dispozitlile Actului Constitutiv at

Societatii, precum si cu prevederile legale aplicabile societatilor pe actiuni.

Intreaga documentatie, inciusiv textul integral al documentelor si al proiecteior de hotarare ce urmeaza a fi supuse

dezbaterii actionarilor si alte informatii si materiale referitoare Ia probiemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii

GeneraTe Ordinare a Actionarilor, va fi pusa Ia dispozitia actionarilor spre consultare si informare, Ia sediul Societatii si

pe site-ui Societatii — www.metav.ro, inainte de data stabilita pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Actionarii pot partieipa fie personal, fie prin reprezentant, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine

instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. In aceasta situatie, prevederile art. 125 aIm. 5 din Legea nr.

3 1/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile.

Actionarul poate aCorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului

sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati

identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie, cu conditia Ca imputernicirea sa fie acordata

de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit Conform art. 2 aIm. I pct. 14, sau unui avocat.

Imputernicirile, inainte de prima br utilizare, se depun Ia societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala sau in

termenul prevazut de actul constitutiv at societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub

semnatura reprezentantului. Copii Certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre

aceasta in procesul-verbal al adunarii generate.

Formularul de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunare este disponibil Ia sediul Societatii si pe

site-ui Societatii — www.metav.ro, incepand cu data prezentului Convocator.

Unul sau mai multi aCtionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalub social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generate, Cu Conditia ca fiecare punct sä fie insotit de o

justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si



b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a Li incluse pe ordinea de zi a

adunarii generale.

Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot Ii exercitate numai In scris (transmise prin servicil de curierat sau prin

mijloace electronice) in termen de eel mult 15 zile de Ia data publicarii convocarii.

In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut Ia lit, a) de mai sus determina modificarea ordinli de zi a adunarii

generale comunicate deja actionarilor, Societatea va trebui sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi

procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, cu respectarea termenului prevazut de Legea nr. 3 1/1990,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un

reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.

Fiecare Actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunaril Generale a

Actionarilor. Intrebarile vor putea Li transmise Societatii in format fizic Ia sediul social al Societatii sau prin e-mail, Ia

adresa office@metav.ro, astfel incat acestea sa fie primite de catre Societate pana Ia data de 26.04.2018, ora 14:00.

Societatea va raspunde Ia intrebarile adresate de Actionari.

Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot Li conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua

pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea

confidentialitati si a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile

cu acelasi continut. Se va considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de

internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

Prezentul raport re a . . t intocmit astazi, 12.04.2018, de catre directorul general, in calitate de reprezentant legal al

Societatii. j
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