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PERSPECTIVA
NOASTRA.PROFITULTAU

VIZA DE APROBARE APLICATA PE PROSPECTUL DE OFERTA PUBLICA NU ARE
VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA FORI\IA DE APRECIERE A
ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA.AVANTAJELESAU DEZAVANTAJELE,PROFITUL
ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTATRANZACTIILEDE INCHEIAT PRIN
ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE
APROBARE CERTIFICA NUMAI REGULARITATEA PROSPECTULUI DE OFERTA IN
PRIVINTA EXIGENTELOR LEGII SI ALE NORMELOR ADOPTATE 1N APLICAREA
ACESTEIA.
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Prezentul prospect a fost intocmit de catre intermediar (IFB FINWEST SA) pe1'azâ~__;documentelor, datelor si informatiilor furnizate de catre emitent (METALICA SA) sau provin
din alte surse care au fost indicate in prospect.
lnfonnatiile cuprinse în acest prospect sunt prezentate de intermediar fara a le interpreta,
neconstituind o recomandarede a investi.
Prospectul va fi pus la dispozitia investitorilor pe perioada derularii ofertei publice la sediul
emitentului si a societalii de servicii de investitii implicate. precum si pe site-ul
Intermediarului (www.itbfinwest.ro). pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro) si
pe site-ul Emitentului (\\W\u11etalicaoradea.ro).
lntennediarul nu acorda nicio garantie privind oportunitatea plasamentului in valori mobiliare
ce fac obiectul acestui prospect.
Investitorii isi asuma responsabilitatea in luarea deciziei de a investi in valorile mobiliare
oferite in cadrul ofertei publice. Investitorul trebuie sa ia in considerare alat avantajele cat si
riscurile implicate în investitie in baza unei examinari proprii a termenilor ofertei.
Orice investitor este obligat sa se confonneze regulilor si reglementarilor in vigoare,
indiferent de legea aplicabila respectivei operatiuni privind actiunile. IFB FINWEST SA nu
va avea nici o responsabilitate in legatura cu aceasta.
Investitorii potentiali se vor informa in legatura cu:
• Conditiile de impozitare in vigoare si efectele acestora
• Cerintele cadruluijuridic
• Orice restrictii privind regimul valutar
ce pot avea relevanta in cazul subscriptici, proprietatii sau renuntarii la actiuni.
Intermediarulsi emitentul nu vor avea nici o responsabilitate decurgand din oferta efectuata in
confonnitate cu acest prospect de oferta în cazuri de farta majora. Farta majora înseamna un
eveniment neprevazut si de neevitat care este în afara controlului partilor si care împiedica
total sau partial îndeplinirea obligatiilor contractuale ale partilor sau ale uncia dintre parti;
aceste evenimente includ dar nu se limiteaza la: razboi. rascoale, dezordini civile, cutremur,
incendiu. furtuna, inundatie, alte calamitati naturale similare.
Potentialii investilori nu vor interpreta continutul acestui prospect de oferta ca pe o
recomandare de investitie. Fiecare investitor trebuie sa-si consulte proprii consultanti,
contabili sau alti consilieri in legatura cu aspectele juridice, de impozitare. de afaceri.
financiare sau in legatura cu aspectele implicate de subscriptia. cumpararea. pastrarea sau
transferarea actiunilor.
Acest prospect a fost elaborat pe baza informatiilor limitate puse la dispozitie de catre Emitent
in scopul redactarii prospectului si pe baza informatiilor disponibile provenite din alte surse,
asa cum se indica in prospect.
lnformatiile din prospect contin date limitative cu privire la Emitent. Pe langa faptul ca nu
poate asigura acuratetea si caracterul complet al informatiilor. Intermediarul nu are nicio
responsabilitate cu privire la actualizarea sau completarea informatiilor in cazul oricarei
schimbari care poate aparea in legatura cu situatia emitentului, cu exceptia situatiilor in care
legea prevede altfel, printr-un amendament la prospect, si numai în cazul în care aceste
informatii sunt disponibile sau puse la dispozitia Intermediarului.
Nu exista informatii semnificative neincluse in prospect, de natura a inlluenta negativ
interesele detinatorilor de valori mobiliare ale emitentului.
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accepta responsabilitatea pentru continutul acestuia si continna ca nu sunt omisiuniJmajore. 'T 2
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Verificand continutul acestui prospect, reprezentantul legal al emitentului (META41ţ
~

sau declaratii neadevarate referitoare la acest prospect.

Emitentul declara ca aceasta emisiune de actiuni se adreseaza actionarilor societalii ca urmare
a hotararii AGEA din data de 13.04.2021.
Acest prospect a fost aprobat de ASF prin Decizia nr. ţţ~~.1.JJ\QG.,.. 2o2!
Perioada de derulare este intre
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DECLARATII PRIVIND PERSPECTIVELE

Acest prospect cantine, printre altele. declaratii care renecta asteptarile conducerii emitentului
referitoare la oportunitatile de afaceri. planurile de dezvoltare si in general. perspectivele
emitentului.
Declaratiile privind perspectivele de acest gen implica riscuri cunoscute. dar si riscuri
necunoscute, un anumit grad de incertitudine. precum si alti factori care. în viitor, pot
modifica substantial rezultatele efective. existand posibilitatea ca anumite predictii.
perspective. proiectii sau alte declaratii privind perspectivele sa nu fie îndeplinite. Factorii
care pot duce la astfel de moditicari includ, fara insa a se limita la acestea, aspectele
prezentate in Capitolul "Factori de Risc".
Avand in vedere cele de mai sus, investitorii sunt avertizati sa nu se bazeze exclusiv pe astfel
de declaratii de perspectiva. Emitentul isi declina expres orice responsabilitatede a actualiza.
ulterior finalizarii prospectului declaratiile de perspectiva incluse în prospect pentru a reflecta
eventualele modificari ale previziunilor Emitentului sau moditicarile survenite in situatia.
conditiile sau circumstantele pe care s-au bazat respectivele declaratii.
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lnformatii solicitate in baza Rceulamentului UE nr. 980/2O19-Ancxa 23.
),
Scctiunea 1. INTRODUCERE SI AVERTISMENTE
J.1. Denumirea valorilor mobiliare si numarul i11tematio11alde ide11tificare a miorilor i/iwbilii:,re
(/SIN):

Actiuni; cod ISIN: ROMEORACNORO
1.2. lde11tilateasi datele de comact ale emitentului, i11c:lmividem(fic:atorul e111itatiij11ridice(LEJ)

METALICA SA, cu sediul Oradea. str. Uzinelor nr. 10. jud. Bihor; Tel: +40259-267621 email:
o ffice@metalicaoradea.ro
Cod LEI: 2549008OBVJWQIPZXO49
1.3. Identitatea si datele de contact ale autoritatii competente care aproba prospectul si, daca sunt
diferite, ale autoritatii c:ompetellle care a aprobat doczmwmul de înregistrare sau documentul de
înregistrare universal;

Acest prospect a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara cu sediul în Bucuresti, str.
Splaiul Independentei nr. 15.sector 5.
1.4. Data aprobarii prospectului UE pe111r11
crestere

Data aprobarii prospectului este precizata in Decizia ASF.
J.5 .. •frertismellle

Acest rezumatul trebuie sa fie citit ca introducere la prospect.
Orice decizie de investitie în valorile mobiliare respective trebuie sa se bazeze pe o examinare
exhaustiva a întregului prospect de catrc investitor.
Investitorul trebuie sa ia la cunostinta ca ar putea sa piarda întregul capital investit sau o parte a
acestuia.
ln cazul in care se intenteaza o actiune in fata unei instante privind infonnatiile cuprinse în prospect.
se poale ca investitorul reclamant, in conformitate cu dreptul intern, sa trebuiasca sa suporte
cheltuielile de traducere a prospectului înaintea începerii proceduriijudiciare.
Raspunderea civila revine doar persoanelor care au prezentat rezumatul. inclusiv orice traducere a
acestuia. dar doar atunci cand aces1a este inselator. inexact sau contradictoriu in raport cu celelalle
parti ale prospectului, sau atunci cand acesta nu furnizeaza, in raport cu celelalte parti ale
prospectului. infonnatiile esentiale pentru a ajula investitorii sa decida daca sa investeasca in astfel
de valori mobiliare.
Sectiunca 2. INFORMATU ESENTIALE PRIVIND EMITENTUL
2.1. Emitentul valorilor mobiliare: METALICA SA Oradea
Forma sa juridica, legislatia in temeiul cart!ia isi desfasoara actÎl'itatea si tara de înregistrare:

METALICA SA este constituita ca o societate pe actiuni înregistrata in Romania si isi desfasora
activitatea în baza Legii 31/I 990 privind societatile comerciale cu completarile si modificarile
ulterioare si a legislatiei pietei de capital.
Activitatile sale principale

CAEN 2752 - Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
Actionarul sau ac/ionarii majoritari ai ac:eslllia, prec:i=cmdi11c/11sivdaca este co11trolat direct sau
indirect

Emitentul este controlat direct. de catre Hiferk Catalyst SRL, in proportie de 47,015% si de catre
lnvestments Constantin SRL, în proportie de 41.683%.
Asociatii societalii Hiferk Catalyst SRLsunt:
- Stefan Constantin: 80% din capitalul social
- Dumitrache Silviu-Bogdan:20% din capitalul social
Asociatii socielatii lnvestments Constantin SRL sunt:
- Stefan Constantin: 85% din capitalul social
- Dumitrache Silviu-Bogdan: 15%din capitalul social
/1-/t l·INll'l:SI ~,I
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Numele directorului executiv (sau al persoanei care ocupa of1mctie 11chivale1lla)
Alexandru Cirstian - Director General
2.2. Principalele informatiifinanciare ale emile1t111l11i

Situatii financiare individuale
Bilant contabil individual

2019
auditat

2020
auditat

lmobilizari necorporale
Imobilizari corporale
lmobilizari financiare

9.353
5.566.585

o

o

Active imobilizate

5.575.938
8.023.738
1.090.650
32.016
573.162
199.153
9.719.566
6.076.692
3.842.027
9.417.965
2.083.700
119.123
9.028
3.403.167

4.664.347
7.6./5.687
798.095
32.016
184.662
216.526
8.660.460
5.274.986
3.602.000
8.266.347
1.993.831
96.136

Stocuri
Creante
lnvestitii financiare pe termen scurt
Casa si conturi la banei
Cheltuieli in avans
Active circulante
Datorii termen scurt

Active circulante nete/ Datorii curente nete
Total active minus datorii curente
Datorii pe termen lung

Provizioane
Venituri in avans
Capital social
Prime de capital
Rezerve din reevaluare
Rezerve
Profit/pierdere reportata
Profit/pierdereaexercitiului financiar
Repartizarea profitului
Capitaluri proprii

Contul de profit si pierdere
individual

Ci[!a de a[gceri 11eta
- Productia vanduta
- Venituri din vanzarea marfurilor
- Reduceri comerciale acordate
- Venituri din subventii de exploat aferente CA
Venituri aferente costului productiei in curs de
executie
Venituri din subventii de exploatare
Alte venituri din exploatare
Venituri din exploatare - total

tl·/1 H'ill"/-SI 'i,I

26.546
4.637.801

o
3.403.167

o

o
4.341.327
12.989.707
-14.655.847
120.945
6.047
6.176.380

4.341.327
12.983.661
-10.508.328
-2.996.841

o
7,206.114

2019
auditat

2020
auditat

11.777.33(}
13.122.562
121.727
466.959

11.341.738
11.519.452
15.786
192.500

o

o

1.007.413

183.543
601.946
4.466.508
16.594.735

o
533.818
1-4.318.561

6
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Cheli. cu mat. prime. consumabile si alte chelt mat
Alte cheltuieli externe
Cheltuieli Qrivindmarfurile
Cheltuieli cu Qersonalul
Ajustari de valoare erivind imob cor(!oralesi necorE!.
Ajustari de valoare erivind activele circulante
Alte cheltuieli din e:-q~loatare
Cheltuieli din exetoatare - total
Rezultatul din exl!loutarc

Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultat financiar
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultat brut
Rezultatul exercitiului financiar

6.438.894
I.I 13.890
77.446
5.636.793
485.154
391.620
2.843.244
17.106.16.J
-2.787.603
17.734
226.972
-209.238
14.336.295
17.333.136
-2.996.841
-2.996.8-&l

5:'Q97.94d
1.036'.601
5.rl6
4.422.714
454.575
-1.145
4.909.384
16.402.198
192.537
9.297
80.889
-71.592
16.604.032
16.483.087
120.945
120.945

Sursa: Emite11t11/

lnformatii financiare pro forma: nu este cazul.
2.3. Riscuri cheie specifice emilent11/11i
Riscuri specifice Emitentuluisunt
- criza determinata de Covid 19. Datorita masurilor de protectie luate de conducerea societalii,
personalul este protejat de infectare pana in presen!, dar riscul continua sa existe, iar
activitatea este îngreunata de masurile specifice. lncasarile societatii pot fi afectate daca
partenerii isi reduc activitatea ca urmare a pandemiei.
contextul
mediului economic national. Mediul macroeconomic imprevizibil creeaza
dificullati in stabilirea strategiei investitionale a societatii.
- riscul de credit se refera la intarzierea incasarii unor clienti sau la insolvabilitateaacestora;
- riscul de lichiditate: fluxurile de numerar pot fi temporar intrerupte din cauza unor factori
independent de emitent;
riscul
valutar afecteaza puterea de cumparare a monedei nationale si implicit pretul materiilor
prime;
- riscul de pret afecteaza politica de aprovizionare si încercarea companiei de a mentine scazut
pretul produselor.Desi societatea monitorizeaza cu atentie partenerii de afaceri, creantele si
creditele, o schimbare a politicilor bancare sau intrarea in dificultate de plata a unui client
important. poate crea blocaje financiare neasteptate.
Sectiunea 3. INFORMATU ESENTIALE PRIVIND V ALO RILE MOBILIARE

3. 1. Pri11cipalelecaracteristici ale valorilor mobiliare
Actiunile subscrise în prezenta oferta sunt actiuni nominative. indivizibile si in fonna
dematerializata si au codul ISIN: ROMEORACNOR0
Moneda in care sunt denominale actiunile si in care se desfasoara oferta: LEI.
Se vor emite in oferta maxim 340316 actiuni noi cu valoarea nominala de 2,50 lei/actiune.
Drepturile asociate valorilor mobiliare: dreptul de a participa la adunarile generale ale actionarilor,
dreptul la un singur vot. egal. in adunarea generala a actionarilor. dreptul de a participa la distribuirea
profitului sub forma dividendelor, dreptul de informare si verificarea administrarii societalii. dreptul
preferential de subscriptie a actiunilor nou emise de societate, dreptul de a instraina actiunile. dreptul
asupra bunurilor rezultatedin lichidarea societalii.
Rangul relativ al valorilor mobiliare in structura capitalului emitentului in caz de insolventa: in cazul
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insolventei. valorile mobiliare detinute de catre actionari vor avea un rang inferior fata de creditorii · ,T ,lf
societatii.
\· •·
. -;;:
lnformatii cu privire la nivelul de subordonarea valorilor mobiliare: Nu este cazul.
~ .,:.,-r
Emitentul nu a acordat dividende in perioada analizata. Actionarii sunt cei care vor hotari
modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.
3.2. Locul unde vor.fi tra11zactio11a/e1•a/orilemobiliare

Dupa finalizarea ofertei si înregistrarea actiunilor la Depozitarul Central. acestea se vor tranzactiona.
împreună cu celelalte acţiuni ale societMii. pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de
BVB - categoria AeRO Standard. sub simbolul MEOR.
3.3. Garantii asociate valorilor mobiliare

Nu exista nicio l!arantieaferenta valorilor mobiliare.
3.-1. Riscuri specifice miorilor mobiliare

Riscuri specifice actiunilor Emitentului:
- riscul de volatilitate: depinzand de performantele emitentului si de conditiile pietei in general.
cursul bursier al actiunilor poate avea variatii semnificative in intervale scurte de timp
- riscul de lichiditate: lichiditatea redusa a pietei poate determina imposibilitatea cumpararii
sau vanzarii de actiuni ale emitentului fara a avea un impact semnificativ asupra pretului
acelei actiuni
- riscul de dividende: atunci cand emitentul este pe pierdere, nu poate distribui dividend. Chiar
atunci cand ajunge pe profit, AGA poate decide sa-I capitalizeze sis a nu distribuie
dividende;
- riscul de impozitare: in cazul in care investitorul obtine profit sau alte beneficii din
detinerea/vanzarea de actiuni castigul este supus impozitarii in conformitate cu legislatia
aolicabila.
Scctiunca 4. INFORMATU ESENTIALE PRIVIND OFERTA PUBLICA

Majorarea capitalului social se realizeaza prin emisiunea unui numar de 340.316 actiuni noi,
nominative. ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare. cu acordarea
dreptului de preferinta pentru actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de DepozitarulCentral
la data de inregistrare (04.05.20:! 1) care vor putea subscrie proportional cu cota detinuta.
Fiecare 4 (patru) actiuni detinute detenn ina posibilitatea de a subscrie o actiune noua.
Perioada de drept de Preferinta se va desfasura pc o perioada de 31 zile calendaristic9 si \'a j~c„epein
ziua lucratoare imedi~J\J;lllaţoare publicarii prospectului. respectiv din data de J..1..~'IU)M......
pana in data de .l.,':'},.OT~.U
inclusiv.
Programul de subscriere este intre orele 09:00 - 16:00. ora Romaniei, in fiecare zi lucratoare din
cadrul perioadei de drept de preferinta, cu exceptia ultimei zile lucratoare din cadrul perioadei de
drept de preferinta cand subscrierile vor putea fi înregistrate numai intre orele 09:00 - 13:00, ora
Romaniei. Dupa expirarea perioadei de drept de preferinta nu se mai accepta subscrieri.
Investitorii care detin actiuni ale Emitentului în Sectiunea I a Depozitarului Central pot subscrie
numai prin intennediul IFB FINWEST SA, prin transmiterea în perioada de subscriere, in format
fizic sau pe suport electronic. prin email, cu semnatura electronica extinsa calificata, Formularul de
subscriere in original. insolit de dovada plutii şi documentele prevazute in prezentul prospect.
Intermediarul va confirma. printr-un email de confirmare. primirea formularului de subscriere
semnat electronic şi trimis prin e-mail.
Investitorii care dctin actiuni ale Emitentul in Sectiunea a li-a a Depozitarului Central (conturi
globale) vor putea subscrie atat prin intennediul IFB FINWEST SA. cat si prin oricare alt
intermediar autorizat de catre ASF (cu conditia ca investitorul sa detina actiuni într-un cont de
investitii deschis la respectivul intermediar). in fiecare zi lucratoare din perioada de subscriere, intre
orele 9.00 si 16.00. mai putin in ultima zi cand programul de subscriere se închide la ora 13.00.
Investitorii care detin actiuni ale Emitentului in Sectiunea a III-a a Depozitarului Central (conturi ale
Participantilor) vor subscrie direct in Sistemul Deoozitarului Central S.A.. olata acestora fiind în
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confonnitate cu rel!lementarile DeoozitaruluiCentral SA.
Pla1111/
de disrrihutie
1
· · _.;..
T J;'
Subscriitori pot afla de la emitent/ intermediar care este volumul de actiuni alocat.
~-,._,, .
;;ci:
Nu pot li demarate tranzactii cu actiuni care fac obiectul prezentului prospect înaintea inregistrarii la
Depozitarul Central a majorarii capitalului social. Emitentul va depune toate demersurile necesare in
vederea inregistrarii majorarii capitalului social la Oficiul Registrului Comertului si eliberarea
Certificatului constatator cu noul capital. ln baza acestui certificat ASF va elibera Certificatul de
lnregistrare a Valorilor Mobiliare iar actionarii vor intra in posesia actiunilor subscrise la data
inrel!Îstrariiacestora la DeoozitarulCentral.
Diluare
ln cazul subscrierii I00% a ofertei in cadrul dreptului de preferinta,capitalul social al emitentului se
va majora prin emiterea unui numar de 340.316 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 Jei/actiune.
In cazul in care fiecare actionar va subscrie actiuni proportional cu cota detinuta în capitalul social al
societalii la data de înregistrare, cota lor de participare la capitalul societatii va ramane neschimbata.
ln cazul în care niciun actionar nu va subscrie in cadrul ofertei. cota de participare detinuta in
capitalul social al societalii la data de înregistrare va ramane neschimbata.
Daca un actionar nu subscrie actiunile la care are dreptul in cadrul dreptului de preferinta, sau nu le
subscrie integral, atunci cota sa de participare la capitalul social se poate diminua in conditiile în care
alti actionari subscriu in cadrul dreotului de oreferinta.
Costul estimat al emisiunii
Valoarea ma-ximaa majorarii de capital social este 850.790 lei.
Costurile ofertei vor include cheltuieli aferente taxelor si comisioanelor percepute de catre entitatile
pietei de capital (ASF. BVB, Depozitarul Central) si comisioanele aferente catre Intermediar.
Costuri estimate percepi/le de la inveslor de ca/re oferla/11sau emite/11
Nu este cazul.
Emitentul si intennediarul ofertei nu percep cheltuieli (taxe, comisioane) investitorilor care vor
subscriu in oferta.
-1.2.Motivele ofertei
Majorarea de capital social se realizeaza cu scopul de a obtinc lichiditati pentru diminuarea datoriilor
societalii si sustinerea programului minimal de investitii.
ln cazul unei subscrieri in proportie de 100%, valoarea estimata a fondurilor obtinute va fi in suma
de 850.790 lei.
Cuantumul net al veniturilor se poate stabili la finalizarea ofertei in functie de subscrierile realizate
in oferta.
Oferta nu face obiectul unui acord privind un angajament ferm de subscriere.
1

Descrierea oricarui conflict de illlerese semnifh:atil•le!A!al
de Oferta sau de Admitere: Nu exista.
-1.3.Ofertantul
Emitentul: Metalica SA
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I. PERSOANE RESPONSABILE, INFORMAT/I PRIVIND TERT/1, RAPOARTE ÂtE:
EXPERT/LOR Sf APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE
ţ,

~/
1.I. Persoa11e
re,\p,ms"hile
Emitentul

METALICA SA Oradea. CUI RO 51179. inregistrala la ORC sub nr. 105/128/1991.avand
sediul social în Oradea, str. Uzinelor nr. 10. jud. Bihor reprezentala de Dl. Stefan Conslantin
în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Dl. Cirstian Alexandru Constantin
in calilale de Director General
Verilicand informatiile. METALICA SA reprezentata de Dl. Slefan Constantin în calitate de
Presedinte al Consiliului de Administratie si de Dl. Cirstian Alexandru Constantin in calitate
de Director General accepta reponsabilitatea pentru continutul acestuia si confirma ca
informatiîle fumizate sunt în conformitate cu realitatea si ca nu contin omisiuni sau declaratii
neadevarate de natura sa afecteze semnificativ continutul acesteia.
l111ernu:diur11I
IFB Finwcst S.A., cu sediul social in Municipiul Arad. str. D. Bolintineanu nr. 5. ap. 4 si 5.
Jud. Arad, cod unic de înregistrare RO8099938, numar de ordine la Registrul Comertului
102/48/1996. avand telefon 0257/281.611 si fax 0257/281.612, email: office@ifbfinwest.ro:
ifbui'ifbfinwest.ro. reprezentata legal de Molnar Octavian. Director General. actionand ca
socielate de servicii de investitii financiare. autorizata de Comisia Nationala a Valorilor
Mobiliare prin Decizia nr. 735/08.08.2003, înregistrata in Registrul Comisiei Nationale a
Valorilor Mobiliare cu nr. PJR0 ISSIF/020065 ca furnizor de servicii de investitii financiare.
conform Atestatului de înscriere nr. 434/08.06.2006. in calitate de prestator de servicii de
investitii financiare.
J.2. Dec:la"1tii

Emitentul declara ca isi asuma responsabilitatea pentru infonnatiile cuprinse in Prospect.
Dupa cunostintele sale si cu luarea in considerare a diligentelor depuse de emitenl in vederea
asigurarii realitatii. exactitatii. acuraletii. precum si a caracterului complet al informatiilor,
emitentul declara ca informatiile cuprinse in prospect sunt in conformitate cu realitatea si ca
nu au fost facule omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.
Intermediarul declara ca. dupa cunoslintele sale. infonnatiile cuprinse in prospect sunt in
conformitate cu realitatea si ca nu au fost facule omisiuni de natura sa afecteze semnificativ
continutul acestuia.
1.3. Rapourte (t/e expertilor
Nu este cazul.
1.4. hiformatii prm•e11imltle la terii
Nu este cazul.
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1.5. Apmh(lrt!ll t11tf(}ritatiic:"mpete11te
Acest Prospect a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara in calitate. de
autoritate competenta în temeiul Regulamentului UE 2017/1129. Autoritatea de Supraveghere
Financiara aproba acest Prospect doar din punctul de vedere al îndeplinirii standardelor
privind caracterul exhaustiv. inteligibil si coerent impuse de Regulamentul UE 2017/1129.
Aceasta aprobare nu ar trebui sa fie considerata drept o aprobare a emitentului sau a calitatii
valorilor mobiliare care face obiectul acestui Prospect. Investitorii ar trebui sa evalueze ei
insisi in ce masura investitia in valorile mobiliare este adecvata.
Prospectul a fost elaborat ca si prospect UE pentru crestere în conformitate cu articolul 15 din
RegulamentulUE 2017/1129.

2. STRATEGIE, PERFORMANTA Sf MEDIU DE AFACERI

Scopul acestei secti1111i
este de a pre=entai11formatii
prMnd id,!lltitateaemitentului. activitatea,
strategia si ohiectil'eleacestuia.Prinpcm:11rgerea
rn:esteisectiuni, i11wstitoriiar trellllisa i111eleaga
clar care sunt actÎl'Îtali/eemite11111/ui
si prindpalele 1e11di111e
care ii aje,:lea:ape,for111a11tele.
structura
organi:atoricasi inrestitiile se11111ijica1ire.
Daca i?steca=ul.e111i1e11111I
puhlica in aceasta 1·ecti11111?
estimari sau prel'i=i1111i
prii'ind pe1formantelesale viitoare. 1n plus, emitenlii cu o capitalizare
bursiera mai mare de 200 OOOOOOEUR trebuie sajitrnize=e o emluare corecta si echilibra/a a
perjormanteloranlerioareale socielatii in aceasta secti1111e.

2.1. lnf"rmatii de.,pre emite111

Denumirea legala si denumirea comerciala a emite11lllfui;locul de înregistrare a e111i1en111lui.
1111mar11I
sau de inregistrure si identijic:utorule11titatiijuridice (LEI); data de constilllire si
durata existelllei emitentului, c:11
exc:eptia,·az11luiin care perioada este nedeterminata;
Sedi11Isi forma juridica a e111itent11/11i,
Jegislatia in temeiul careia isi desfasoara aclivitatea
emitentul, lara dtt înregistrare, adresa, ,mmarul de telefon al sediului soda/ (.mu al sedi11/ui
principal. daca este diferit de sediul social) si site-ul e111ite11111lui,
clacaeste cazul, împreuna cu
o declaratie de declinare a responsahilitatii din care sa reiasa ca i11formatiilede pe site 1111
fac parte din prospe,·t, cu exceptia cazului in care aceste infimnatii s11111incluse, prin
trimitere, in prospect.

Metalica SA s-a constituit ca societate comerciala in anul 1991, in baza Hotararii 1104/1990
de reorganizare a unor intreprinderi de stat în societali comerciale.
Metalica SA este o societate cu capital privat. cu activitate preponderenta in productia si
vanzarea de aragazuri. plite incastrabile si resouri cu combustibil gazos, chiuvete emailate si
inox. ceaune emailate si sobe de incalzit cu combustibil solid. Activitatile complementare
sunt presaj si acoperire prin emailare sau vopsire repere din table si comert cu produse
electrocasnice.
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METALICA SA
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_____________
N11maru/ de
ordine
Registrul Comertului

in J05/128/\99 I

Cod 1111ic
de ide11ti/icare

RO 51179

Telefon

0259-267621;0259-267732

Fux

0259-470032;0259-267646

WebSite:

www .metalicaoradea.ro

E-mail:

ofticer,vmetalicaoradea.ro

Cod LEI:

2549008QBV JWQIPZXQ-l9

Cod /SIN:

ROMEORACNOR0

' '-,"·1,
·----

METALICASA are codul CAEN 2752- Fabricarea de echipamente casnice neelectrice.
Legislatia in temeiul careia isi de4asoara activitatea emitentul

lnfiintat ca societate comerciala pe actiuni, emitentul raspunde cerintelor înscrise in Legea
Societalilor privitoare la infiintarea. organizarea si functionarea unei societali pe actiuni:
Legea 31/1990 privind societatile comerciale cu completarile si modificarile ulterioare.
Avand in vedere ca actiunile societalii sunt admise la tranzactionare pe sistemul multilateral
de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti. emitentul este guvernat inegala
masura si de legislatia pietei de capital, din care nominalizam doar Legea 24/2017 privind
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si regulamentele ASF/CNVM.
Declaratie de declinare a responsahilitatii din cure su reiasa ca ilifbrmatiile de pe site 1111fac
parte din prospecl, cu e.xceptia cecului in care aceste informalii suni incluse, prin trimitere,
in prospect.

Emitentul declara ca informatiile prezentate pe site-ul societalii W\\\\.metalicaoradca.ro nu
fac parte din prospect. cu exceptia cazului in care aceste informatii sunt incluse. prin trimitere.
in prospect.

2.1./. Informalii privind modijicarile semnificative ale struclltrii de imprumlll si de finuntare
a emite11111/11i
înregistrate de la sfarsiwl ultimei perioade .financiare pe111r11
care ,111jhst
furni=ate informalii in doc11ment11lde Înregistrare. /11 ca=11l in care clucumentul de
înregistrare c:011tineinformalii financiare intermediare, aceste i11ji1rmaliipol fi f11rni:'1fe de
la sji:w.1·itulultimei perioade imerimare pentru care ilifhrmatii/e financiare au fost inclme in
doc111ne111ul
de înregistrare.

Emitentul declara ca nu exista modificari semnificative ale structurii de împrumut si de
finantare a emitentului de la sfarsitul ultimei perioade financiare pentru care au fost fumizate
informalii in prospect. (31.12.2020).
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2.1.2. O descriere a modalitatilor de jinanlare preconizate ale aclivilatilor emitenlului:

Modalitalile de jinanlare ale activilatii emilentului s11111Ji11cmlarea din sursele proprii
re::1tltale din aclil'ilatea de exploatare, respectiv din mn::area produc/iei realizate si
i·aloriftcarea bunurilor proprii dispunibiliwte in urma res/ruct11rnrii, relocarii si
extemali::arii unor aclivilati si creditul comercial obtimtl alat de la jiwniwri cal si de la
clie111iiproprii.
Majorarea capilalului social este de asemenea o modalilate de jinantare a actfritatii
emitentului, in scopul obtinerii de lic/1iditati pe111r11
plata unei parii din da/urii, care ,·a
permite colaborarea in continuare cu principalii furnizori si ji11a11tar,:awwr investii ii minim
necesare pentru asigurarea condiliilor de munca si pmductie.
Potentiale surse de jinanlare avllle in vedere suni ft1ctori11g11/si sc0111areain cazul
die111ilornoi, pemru r,:ducerea riscului comercial si posibilitatea de acordare de termeni! de
pia/a co1ţ/or111 solic:itarii acestora.
Finantarile nerambursabile din programele Uniunii Europene si g1rrema11u:ntale
sunt de asemenea preconizate a .fi accesate in masura e/egibilitatii emiten111/ui si
posihilitatile de asigurare a surselor proprii de ji11a11tare.

2.2. Prezellfare ge11eralt1"activit(lti/or
2.2.1.Strategia si obiectiwle
O descriere a strategiei de afaceri ,·i a obiectivelor strategice ale emilen/11/ui (ateu
ji11anciare, cal si 11eji11a11ciare,
duca exista). Aceasta descriere tine seama de viitoarele
prol'oc:ari si perspective ale emile111ul11i.
Daca este ca::u/, descrierea tine seama de mediul de
reglementare in cure isi desfa:wara activiwtea emitenlul.

Proiectelenoi avute in vedere pentru care se vor afecta resursele disponibile in anul 2021.
sunt cuprinse in strategia de investitii si optimizarea proceselor pentru perioada 2020-2022,
prin care se urmareste cresterea vanzarilor direct si prin imbunatatireacalitatii produselor.
cresterea capacitatilorde productie pentru fabricareaprodusului nou. reducerea consumurilor
energetice tehnologice, a cheltuielilor cu mentenanta si noncalitatea. Masurile cuprinse în
stralegie urmaresc reducerea noxelor. imbunatatirea sigurantei. microclimatului si a altor
conditiide munca.
2.2.2.Activitatile principale
O descriere a principalelor ac:tivitati ale emite11111/11i,
inclusiv:
(a/ principalele categorii de produse vandute si sau de servicii prestate;

Gama de produseoferite de catre MetalicaSA cuprinde urmatoarelecategorii de produse:
- masini de gatit cu gaze
- resouride gatit cu gaze
- plite de gatit incorporabile
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- ceaune emailate
I ~
- chiuvete din inox si table emailata
,
- sobe de incalzit cu combustibil solid
- prestari servicii executate pentru terti (presaj la rece, emailat si vopsit repere din tablal
Un nou produs, aflat in faza de proiectare, este cuptorul incastrabil, si de asemenea se cauta
solutii pentru producereaplitei incastrabile cu siguranta la toate cele 4 arzatoare.
~

ln graficul de mai jos sunt prezentate primele 3 categorii de produse cel mai bine vandute in
2020 (% din cifra de afaceri):
Alte produse sl
servlcll 1
Chiuvete 4" -

Aracaze

so,r,

thJ

indicarea oricarui produs, serviciu sau uc:livitare1101wse11111iftc,1tfra
care a jiJst introdusa
de la publicarea ultimelor situatii ji11a11ciareauditalc.

Nu este cazul.

2.2.3. Piele principale
Vanzarea produselor in anul 2020 s-a facut preponderent pe piata interna. 98.4% din cifra de
afaceri. iar clientii au fost structurali in retele de retail, hypermarketurisi distribuitori.
Mediul concurential s-a mentinut complex, punandu-se presiune asupra pretului de vanzare, a
gamei coloristice ofertate. a designului si a dolarii produselor.
Principalii competitori din piata au fost producatorii marcilor Arctic. Beko, Samus, Zanussi,
Electrolux, Gorenje, Bosch. Hansa. Candy, Hotpoint-Ariston, Serreno, LDK si Tehnoton,
aceste produse fiind prezente in majoritatea structurilor de vanzare (hypermarket-uri, retele
nationale si zonale. magazine). Produsele sub marca private au intrat pe piata agresiv. cu o
gama coloristica variata si preturi reduse.
Produsele Gorenje. Hotpoint-Ariston, Smeg, Studio Casa si Bosch au vizat preponderant
segmental prernium,avand un design personalizatsi multiple dotari.
Concurenta directa a emitentului (din punctul de vedere al caracteristicilor produselor si a
pretului de la raft) a fost reprezentata de produsele low-cost. majoritatea importate din Turcia
si China, ale marcilor Beko, LDK. Hansa. Heinner. Meister Hausgerate, Myria, Serreno.
Samus si Tehnoton.
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Distributia interna a cuprins relele de retailer. hypermarket-uri, magazine specia ~magazine tip discount, cash & carry. distribuitori nationali si zonali. precum si alti clien,(iJ /'
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1.3. Str11cllm1
orgcmiwt„ric:u

Daca emitentul face parte di111r-1m
grup, o organigrama. in ca=ulin care aceasta m,este
inclusa in alta parte in documentul de înregistrare si in ma.rnrain care este necesara pemru
intelegerea activitatii emitentului ca i11treg.
Emitentul declara ca este o companie independenta cu activitate de productie si nu face parte
dintr-un grup in raport cu activitatea sa.
Emitentul a avut la 31.12.2020 un numar de 90 de angajati cu contract individual de munca
si 2 persoane cu contract de mandat.
Un numar de 47 de persoane (52% dintre angajati) sunt membri ai Sindicatului Liber
Metalica afiliat Cartel Alfa. ln raporturile dintre conducerea societatii si angajati, nu s-au
înregistrat niciun fel de elemente conflictuale in cursul anului 2020.
2.3.2. Daca emite11111/
es/e dependem de a/ie e1Uilatidin cadrul grupului. se indica explicit
ace.1·1
lucru si SI! descrie legatura de dependenta.
Nu este cazul.
1.4. lltvestitiile

2.-1.l. /11 masura in care m1 este inc/11.min alta parte i11prospecllll in forma unica, o
descriere a investitiilor semnificative ale emitentului (inc:lusfrc11a11fl111111l),
de la sji:Jrsitul
perioadei 1•i=atede informatiilt! financiari! istorice incluse in prospt!cl pana la data
doc11melll11illi
de inregislrare.
Societatea nu a realizat nico investitie semnificativa de la sfarsitul anului 2020 si pana la data
intocmirii prezentului prospect.
2.-1.2.O descriere a investitii/or importa/lle ale emite11111lui
aflate i11derulare .rn11
pemru care
au jbst deja a.1·1111w1e
angaja111e111e
ferme. inclusiv metoda de Jinantare a acestora (il1fernasau
externa), dac:apre=inlCI
impvrtal1fapentru ac:tfrilall!aemite11111/11i.
Emitentul declara ca nu are investitii importante atlate în derulare si ca nu exista
angajamente ferme pentru investitii semnificative.
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(care trebuie f11rni=<1ta
de catre emite11tiidl! titluri de capilal cu o capitali=arebw·s~"erâmai
mare de 200 OOOOOOEUR 11111nai
atunci cand raportul adminislratorilor pre=enlats(bregatit
in conformitate c11articolele 19 si 29 din DireclÎl'a 201313./.UE 1111este inclus in pm~
UE penlru crestere).

Nu este cazul, avand în vedere capitalizarea bursiera a Metalica SA de 5.717.321 lei la data
de 11.05.2021(sursa: BVB)

1.6. /11/()rmatiiprivim/ te11cli11tele

2. 6.I. O descriere a celor mai senmificatiw: te11di111e
recente care au qfectat prod11ctia.
1•an=ari/e,stocurile, cos/urile si preturile df! rnn=are de la sfanitul 11/ti11111/ui
exerciti11
financiar si pana la data doc11111ent11/11i
de înregistrare.

Impactul pandemiei COVID -19 si pretul in continua crestere a materiei prime (în special a
tablei) sunt doi dintre cei mai sensibili factori ce vor inOuenta tendinta productiei, a
vanzarilor si a preturilor de vanzare.

1.7. Pre1•i:.i1111i
sem estimariprii-im/profitul
Emitentul a ales sa nu ineluda in cadrul prospectului previziuni sau estimari privind profitul.
3. FACTORU DE RISC

Orice investitie pe piata de capital implica anumite riscuri. Urmatorii factori de risc ar trebui
luati în considerare cu atentie pentru evaluarea investitiei in cadrul Societalii. Emitentul este
de parere ca riscurile prezentate mai jos sunt cele mai semnificative pentru potentialii
investitori. Totusi, riscurile prezentate nu indud in mod obligatoriu toate acele riscuri asociate
unei investitii în societate. Performanta Societalii poate fi afectata in mod special de
modificarile normelor legale. de reglementare si de impozitare, precum si de conditiile
financiare generale la nivel national si global.

Factori de ri.~·c
specifici emite11t11/11i
Principalele riscuri si incertitudini pe care compania le analizeaza sunt: criza determinata de
Covid 19, contextul mediului economic national. cresterea inflatiei si deprecierea leului.
incertitudini generate de modificarile frecvente ale cadrului fiscal si legislativ.
Pandemia de coronavirus a provocat efecte negative importante asupra economiei mondiale
ca urmare a masurilor luate pentru a gestiona criza medicala. ln Romania, efectele crizei
Covid 19 pe plan economic se manifesta prin blocaj economic si financiar. scaderea
investitiilor, cresterea somajului. deprecierea monedei nationale în raport cu euro. scaderea
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puterii de cumparare si schimbarea comportamentului consumatorilor. Este de asi„eplat~a ·
toate aceste efecte sa se manifeste in continuare pana cc pandemia va putea fi tiriuta sub ; 1 _fi
control. Emitentul nu se confrunta cu scaderea comenzilor si a incasarilor.
~ .
·' ,·
Referitor la impactul pe care ii are actuala situatic pandemica asupra capacitatii societalii
Metalica S.A. de a-si continua activitatea:
conducerea societalii a pus în aplicare toate masurile legale impuse de autoritatile
statului cu privire limitarea extinderii pandemiei
au fost achizitionate materiale sanitare si de protectie si distribuite personalului
se monitorizeazaconstant starea de sanatate a personalului
activitatea se desfasoara normal
conducerea societalii supravegheaza atent situatia, obiectivul liind de a mentine
societatea in functiune
in aceasta perioada au continuat normal relatiile atat cu clientii cal si cu furnizorii
Riscul ,le lichi,litt1te. ln cursul anului 2020. emitentul a avut in continuare o expunere ridicata

fata de riscul de lichiditate. Problemele de flux financiar au determinat întreruperea activitatii
de productie si intrarea in somaj tehnic incepand cu 23.03.2020 si pana la 3 I .05.2020.
beneficiind de subventii conform prevederilor OUG 30/2020.
Riscul ,le creclit. Societatea a fost expusa si in 2020 la riscul de credit. intrucat nu au existat

asigurari pentru creantele comerciale. acest risc fiind insa limitat prin politica comerciala,
respectiv prin mentinerea in portofoliu doar a clientilor cu plata la livrare, a retelelor mari de
magazine.
Riscul valut"r si riscul c:resterii dohamilor ha11care. Aceste riscuri exista in continuare,

avand in vedere preponderenta creditelor în valuta.

Riscul de pret. Preturile de achizitie sunt in majoritate negociate in Euro. Politica comerciala
privind vanzarile si achizitiile prevad modalitati de limitare a riscului prin existenta a cel putin
2 furnizori pentru materiale si a unor clauze contactuale privind cresterile de pret.

Factori,te risc .,pecijicivalorilor11wbi/i(lrl!
Tranzactionarea la Bursa.
Actiunile societalii sunt admise la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare
administrat de Bursa de Valori Bucuresti. Un posibil investitor ar trebui sa cunoasca riscurile
pe care le implica investitiile in astfel de societali si trebuie sa ia decizia de a investi doar
dupa o analiza atenta si. daca este cazul, consultare cu un consilier financiar independent.
Pretul de piata al actiunilor poate fi supus unor tluctuatii importante, ca raspuns la mai multi
factori, inclusiv variatiile in rezultatele operationale ale emitentului. divergentele intre
rezultatele financiare fata de estimarile analistilor, modificarile din estimarile veniturilor ale
analistilor pietei de actiuni. conditiile economice generale. sentimental general al pietei sau
sectorului, modificarile legislative in sectorul emitentului si alte evenimente si factori
relevanti. care nu pot fi controlati de emitent.
Din punct de vedere al valorii tranzactiilor efectuate sau al capitalizarii pietei, Bursa de Valori
Bucuresti poate fi considerata o bursa de dimensiuni reduse, comparativ cu alte burse din
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lume, existand astfel riscuri legate de lichiditatea redusa a pietei, precum si de volatilifotea
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ridicata apretului actiunilor tranzactionate.
~n, f
Lichiditatearedusa a pietei poate detennina imposibilitatea cumpararii sau vanzarii de actiuni
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ale e1nitentuluitara a avea un impact semnificativasuprapretului acelei actiuni, generand

astfel si o volatilitate ridicata apretului actiunilor.
Dividendele.Actionarii ar trebui sa ia in considerare faptul ca plata oricaror dividend viitoare
se va face la decizia Adunarii Generale a Actionarilor. <lupaluarea in considerare a diversilor
factori. inclusiv rezultatele operationale ale societalii. conditiile financiare si necesarul curent
si anticipat de numerar.
Impozitarea pe piata de capital. Investitorii ar trebui sa consulte proprii consilieri in ceea ce
priveste efectele detinerii de actiuni in cadrul emitentului. primirii de beneficii de la aceasta,
precum si despre nivelul corespunzator de impozitare.

4. TERMENII Sf COND/T/ILE VALORILOR MOBILIARE

Scopul acestei sec:tiuni este de a pred:a termenii si conclitiile vulorilor mobiliare si de a oferi o
descriere detaliata a caracteristicilor aceslora.

4./. ltiftm1111tii
privim/ v11ltJrile
111tJbili11re
el/re 11rme11w
11ji oferite.
./. l. l. O descriere a tipului si clasei valorilor mobiliare ~ferite. im:lusfr codul lSlN (1111111arul
i11tematio11alde identificare a valurilor mobiliare).

Actiunile emitentului sunt actiuni nominative. dematerializate, ordinare, emise in lei. care
confera detinatorilor drepturi si obligatii egale in conformitate cu dispozitiile legii societalilor
comerciale, ale reglementarilor aplicabile pietei de capital si ale Actului Constitutiv.
Emitentul recunoaste un singur proprietar pentru o singura actiune. Fiecare actiune subscrisa
si platita confera dreptul de a participa la adunarile generale ale actionarilor. dreptul la un
singur vot. egal, in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a participa la distribuirea
profitului sub forma dividendelor, dreptul de informare si verificarea administrarii societalii.
dreptul preferential de subscriptie a actiunilor nou emise de societate. dreptul de a instraina
actiunile, dreptul asupra bunurilor rezultate din lichidarea societalii.
Emitentul declara ca actiunilor sale le-a fost atribuii urmatorul cod ISIN:
ROMEORACNOR0.
Codul LEI al societalii METALICA SA este: 2549008QBVJWQIPZXQ49.
Actiunile oferite sunt guvernate de legea societatilor si de prevederile leg.iipietei de capital.

./. l.1. Legislatia in temeiul carl!ia au/ost ,:reale valorile mubiliure

Legislatiaaplicabila valorilor mobiliare ce fac obiectul prezentei oferte publice este:
- Legea nr. 31/ 1990 republicata privind societatile. cu modificarile ulterioare;
- Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare:
- Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de
piata cu modificările ulterioare:
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. Regulamentul UE 1129/2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei ciferte
publice de valori mobiliare sau al admiterii la tranzactionare pe o piata reglementata. ;i de
abrogare a Directivei 2013/71/CE cu modificări le ulterioare;
- Regulamentul delegat UE 979/20 I9 de completare a Regulamentului UE I I 29/2017 in ceea
ce priveste standardele tehnice de reglementare referitoare la informatiile financiare esentiale
din rezumatul prospectului. publicarea si clasificarea prospectelor, comunicarile cu caracter
publiciIar privind valorile mobiliare. suplimentele la prospect. cu modi licări le ulterioare:
- Regulamnetul delegat UE 980/2019 de completare a Regulamentului UE I I 29/20 I9 in ceea
ce priveste formatul, continutul, verificarea si aprobarea prospectului care trebuie publicat in
cazul unei oferte publice sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata
reglementata, cu modificările ulterioare.
-1.l .3. Indicarea formei sub care au fost emise valorile mobiliare: titluri nominative sau la
purtator.jizice sau dematerictlizate.
ln cazul valorilor mobiliare dematerializate, se indica de1111111i1w1
si adresa enlitatii
i11sarc:i11atc
c11efectuarea inregistrari/01· llr.!cesare.

Actiunile emitentului sunt actiuni nominative. dematerializate, ordinare, emise in lei care
confera detinatorilor drepturi si obligatii egale în confonnitate cu dispozitiile legii societalilor
comerciale, ale reglementarilor aplicabile pietei de capital si ale actului Constitutiv al
Societalii.
Actiunile sunt înscrise in registrul actionarilor care este linul de catre DEPOZITARUL
CENTRAL SA cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Bulevardul Carol I nr. 34-36. etajele 3.8 si 9.
Alte infonnatii cu privire la Depozitarul Central se gasesc la adresa
www. roclear.eu/home/index.aspx.ro.
-I.l.-1. Moneda emfai1111ii
de valori mobiliare.

Moneda in care se face emisiunea este leul.
././.5. O descriere a dreplllrilor asociate 1·alorilor mobiliare, im.:lusfr a oricarei
restrictii care le este aplicabila. si u modalilatilor de exercitare a drepturi/or in ca11za

Sectiunea de mai jos referitoare la drepturile conferite de actiuni insumeaza principalele
prevederi legale incidente actiunilor emitentului. In temeiul principiului egalitatii de
tratament al actionarilor, fiecare dintre actiunile emitentului confera detinatorului. ulterior
admiterii la tranzactionare a actiunilor, urmatoarele drepturi:
- dreptul de a participa la Adunarile Generale direct sau prin reprezentare pe baza de procura
speciala;
- dreptul de a vota in cadrul Adunarilor Generale;
- dreptul de a alege si a fi ales in structurile de conducere ale emitentului;
- dreptul la dividende;
- dreptul de preferinta. drept aferent operatiunii de majorare a capitalului social si care confera
actionarului posibilitatea de a subscrie cu intaietate actiunile nou emise. protejandu-1fata de
riscul diluarii cotei din capitalul social detinute anterior majorarii;
- dreptul la alocarea de actiuni cu titlu gratuit. in cazul majorarilor de capital social din resurse
interne:
- dreptul la informare. drept cu un continui complex în temeiul caruia actionarii pot solicita
consultarea registrelor deliberarilor si sedintelor adunarilor generale si ale consiliului de
/1-11/•/\li /-St S,I

19

o'<-st1Pn4i,~
~ I"',~
ţ,
,·,~,,,nl,:•
, -,
~~

tv"<"

li/ ·1 li IC I .\ I

_______________________________

/'m'I'<-'" I J. 111•mr11

,-_;

•

I

'

~

!:

.!.,I,a;.J___:·:...__

.l..

•

administratie care exercita atributii delegate de adunarea generala. a situatiilor tirninciare
anuale într-o perioada de timp strict determinata, materialele si documentele af'crenie
punctelor înscrise pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor;
- dreptul la repartizarea unei parti din activul net al emitentului;
-dreptul de a ataca in justitie hotararile adunarilor generale ale actionarilor sau deciziile
consiliului de administratie adoptate in cadrul delegarii de competenta;
- dreptul de a se retrage din societate, in circumstante strict determinate;
- dreptul de a decide incheierea actelor juridice angrenand o parte semnificativa a resurselor
societalii;
- dreptul asupra partii cuvenite din lichidarea emitentului;
- dreptul de a reclama auditorilor interni faptele despre care cred ca trebuie verificate.
De asemenea, anumite drepturi pot fi exercitate numai de actionari care detin o anumita cota
din capitalul social: dreptul de a solicita convocarea Adunarii Generale, drept recunoscut
actionarilor reprezentand, individual sau împreuna cel putin 5% din capitalul social. Conform
legii societatilor comerciale, actionarii trebuie sa-si exercite drepturile cu buna credinta. cu
respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale emitentului si ale celorlati actionari.
Dreptul la dh-idcnde
Anual. in cel mult patru luni de la încheierea exercitiului financiar, Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor emitentului trebuie sa se intruneasca in vederea aprobarii situatiilor
financiare. ln situatia in care se inregistreaza profit. adunarea va decide asupra posibilitatii
repartizarii acestuia cu destinatia de dividende.
ln cazul in care se constata o pierdere a activului net, capitalul social va trebui reintregit sau
redus mai înainte de a se face vreo repartitie sau distribuire de profit.
ln situatia in care Adunarea Generala Ordinara decide repartizarea profitului net cu destinatia
de dividende, in cadrul aceleiasi adunari se va stabili si cuantumul acestora. Dividendele vor
fi platite actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat al
emitentului. Pot sa beneficieze de dividende numai persoanele care au calitatea de actionar la
data de inregistrare stabilita de Adunarea Generala Ordinara. Data de înregistrare astfel
stabilita va fi ulterioara datei de întrunire a adunarii cu cel putin IO zile lucratoare. Data la
care se vor plati dividendele este data stabilita de Adunarea Generala Ordinara care tixeaza
dividendul cu conditia ca termenul in care dividendele fixate urmeaza a se plati actionarilor sa
nu depaseasca 6 luni de la data intrunirii respectivei adunari. ln ipoteza in care, in cadrul
Adunarii nu se stabileste un termen de plata, dividendele se vor achita in ma-..imum30 de zile
de la data publicarii hotararii.
Dreptul de vot
Actionarii exercita dreptul lor de vot in adunarea generala, proportionalcu numarul actiunilor
pe care le poseda cu amendamentul ca in Statutul societatii poate fi inserata o clauza care sa
limiteze numarul voturilor.
Dreptul de prcferinta
Legea societatilor prevede ca majorarea capitalului social al unei societali se poate face prin
emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente, fie in
schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura ale actionarilor, fie prin incorporarea
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rezervelor. cu exceptia rezervelor legale. precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune.
ori prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societalii cu actiuni ale accsteia.Diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse in rezerve. lara a majora
capitalul social.
Marirea capitalului social prin majorareavalorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai
cu votul tuturor actionarilor. in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor,
beneficiilor sau primelor de emisiune.
Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, in primul
rand actionarilor existenti, proportionalcu numaml actiunilor pe care le poseda.
Exercitarea dreptului de preferinta se va putea realiza numai in interiorul termenului hotarat
de Adunarea Generala. daca Statutul Societalii nu prevede alt tennen. Perioada în care se pot
subscrie actiuni in cadrul e.xercitariidreptului de preferinta nu este mai mica de o luna de la
data stabilita in prospectul de oferta. data ulterioara datei de publicare a hotararii AGEA in
Monitorul Oficial al Romanici. Dupa expirarea acestui termen. actiunile vor putea fi oferite
spre subscriere publicului sau anulate dupa cum hotaraste Adunarea Generala.
Dreptul de a participa la major.irile de capital social din resurse interne

Adunarea Generala Ordinara a emitentului poate decide asupra repartizarii profitului net cu
destinatia de alocare de actiuni cu titlu gratuit. Distribuireaactiunilor cu titlu gratuit se va face
proportional cu numarul de actiuni detinute la data de înregistrare. Pot sa beneficieze de
actiuni cu titlu gratuit numai persoanelecare au calitatea de actionar la data de inregistrare.
Acest drept la alocarea de actiuni cu titlu gratuit se naste numai in ipoteza majorarilor de
capital social din surse interne.
Dreptul de a beneficia de orice surplus rezultat din lichidarea emitentului

Procesul de lichidare a unei societati comerciale determina încetareaexistentei sale si totodata
lichidarea patrimoniului social prin transfonnarea tuturor elementelor de activ în lichiditati si
folosirea acestora in scopul stingerii tuturor datoriilor.
ln ipoteza in care lichiditatile obtinute in unna lichidariiactivului depasesc valoarea cumulata
a datoriilor, actionarii emitentului au dreptul la repartizarea activului social net proportional
cu cota de participarea fiecaruia la capitalul social varsat.
Sumele cuvenite actionarilor sunt stabilite de catre lichidatori si sunt mentionate in situatia
financiara finala.
Situatia financiara se va depune. in vederea mentionarii. la registrul comertului si se va
publica in Monitorul Oficial al Romanici, Partea a-IV-a. Orice actionar poate face opozitie in
tennen de 15 de zile de la data publicarii situatiei financiare. Opozitia se depune la oficiul
registrului comertului in a carei raza isi are sediul societatea care o va mentiona in registru si
o va înainta instanteijudecatoresti competente.
ln cazul in care, in 30 zile nu se face opozitie. situatia financiara se considera aprobata de toti
actionarii, iar lichidatorii sunt liberali. sub rezerva repartizarii activului social net al
emitentului. Sumele cuvenite actionarilor. neincasate in tennen de doua luni de la publicarea
situatiei financiare. vor fi depuse la o banca sau la una dintre unitatile acesteia. cu aratarea
numelui si prenumelui actionarului.
Rascumpararea actiunilor

Conform legii societalilor comerciale. o societate comerciala nu poate subscrie propriile
actiuni. însa i se ofera posibilitatea dobandirii actiunilor proprii in anumite conditii.
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Daca actiunile unei societali sunt subscrise de o persoana actionand in nume proprii,. dar în i ·• ~
contul societatii in cauza. se considera ca subscriitorul a subscris actiunile pentru sine, fiind , 1 ~if
obligat sa achite contravaloarea acestora.
"·
""':'
Unei societali i se pennite sa dobandeasca propriile actiuni, fie direct, fie prin intermediul
unei persoane actionand în nume propriu, dar pe seama societalii in cauza. cu respectarea
urmatoarelor conditii:
autorizarea dobandirii propriilor actiuni este acordata de catre adunarea generala
extraordinara a actionarilor. care va stabili conditiile acestei dobandiri„ in special numarul
maxim de actiuni ce urmeaza a fi dobandite, durata pentru care este acordata autorizatia si
care nu poate depasi 18 luni de la data publicarii hotararii în Monitorul Oficial al Romanici.
Partea a IV-a. si, in cazul unei dobandiri cu titlu oneros. contravaloarea lor minima si
maxima;
- valoarea nominala a actiunilor proprii dobandite de societate. inclusiv a celor anate deja in
portofoliul sau. nu poate depasi 10% din capitalul social subscris;
- tranzactia poate avea ca obiect doar actiuni integral liberate;
• plata actiunilor astfel dobandite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele
disponibile ale societalii, înscrise în ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia
rezervelor legale.
Daca actiunile proprii sunt dobandite pentru a fi distribuite angajatilor societatii.,actiunile
astfel dobandite trebuie distribuite in termen de 12 luni de la data dobandirii.
Restrictiile prevazute mai sus nu se aplica:
a) actiunilor dobandite si apoi anulate. ca urmare a unei decizii a adunarii generale de
reducere a capitalului social;
b) actiunilor dobandite ca urmare a unui transfer cu titlu universal;
c) actiunilor integral liberate, dobandite prin efectul unei hotarari judecatoresti. într-o
procedura de executare silita impotriva unui actionar, debitor al societalii;
d) actiunilor integral liberate, dobandite cu titlu gratuit.
Actiunile proprii dobandite cu incakarea conditiilor legale sau a cazurilor in care restrictiile
legale nu se aplica trebuie instrainate in termen de I an de la dobandire.
ln cazul in care valoarea nominala a propriilor actiuni dobandite de catre emitent in cazurile
mentionate la literele b). c). d), fie direct, fie prin intermediul unei persoane actionand in
nume propriu. dar in contul acestuia. inclusiv valoarea nominala a actiunilor proprii existente
deja in portofoliul sau. depaseste 10% din capitalul social subscris. actiunile depasind acest
procent vor fi instrainate în termen de 3 ani de la dobandire.
ln cazul in care actiunile nu sunt instrainate in termenele mai sus mentionate, aceste actiuni
trebuie anulate, societatea fiind obligata sa isi reduca în mod corespunzator capitalul social
subscris.
Actiunile proprii dobandite de catre emitent nu dau dreptul la dividende pe perioada detinerii
lor de catre emitent. Dreptul de vot conferit de aceste actiuni va fi suspendat pe perioada
detinerii lor de catre emitent. ln cazul in care actiunile sunt incluse in activul bilantului, in
pasivul bilantului se prevede o rezerva de valoare egala. care nu poate li distribuita.
Directoratul va include in raportul ce insoteste situatiile financiare anuale si urmatoarele
informalii cu privire la dobandirea sau instrainarea de catre societate a propriilor actiuni:
- motivele dobandirilor efectuate pe durata exercitiului financiar;
-numarul si valoarea nominala a actiunilor dobandite si a celor instrainate pe durata
exercitiului financiar si procentul din capitalul social subscris pe care acestea ii reprezinta;
- in cazul dobandirii sau instrainarii cu titlu oneros, contravaloarea actiunilor;
- numarul si valoarea nominala a tuturor actiunilor dobandite si detinute de catre emitent si
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procentuldin capitalul social subscris pe care acestea ii reprezinta.
O societate comerciala nu poate sa acorde avansuri sau împrumuturi si n1c1sa constituie
garantii in vederea subscrierii sau dobandirii propriilor sale actiuni de catre un tert.
Legea societatilor comerciale asimileaza cu dobandirea de actiuni proprii constituirea de catre
emitent a unei garantii reale mobiliare asupra propriilor actiuni, în mod direct sau indirect.
prin persoane care actioneaza în nume propriu, dar in contul acestuia.

Dreptul de a alege si a fi ales in cadrul structurilor de conducere

Legea societalilor comerciale instituie posibilitatea ca Statutul societalii sa poata stipula ca
societatea pe actiuni este administrata în sistem unitar, de un Consiliu de Administratie.
MembriiConsiliului de Administratiesunt numiti de catre Adunarea Generala a Actionarilor.
Membrii Directoratului nu vor putea fi, fara autorizarea Consiliului de supraveghere.
directori. administratori. membri ai Directoratului ori ai Consiliului de supraveghere. cenzori
sau dupa caz, auditori interni ori asociali cu raspundere nelimitata, în alte societali concurente
sau avand acelasi obiect de activitate. nici nu pot exercita acelasi comert sau altul concurent.
pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocarii si raspunderii pentru daune.
O persoana fizica poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator si/sau de
membru al consiliului de supraveghere in societali pe actiuni al caror sediu se ana pe teritoriul
Romanici. Aceasta prevedere se aplica în aceeasi masura persoanei fizice administrator sau
membru al consiliului de supraveghere. cat si persoanei fizice reprezentant permanent al unei
persoanejuridice adminstrator ori membru al consiliului de supraveghere.
lnterdictia se refera la cazurile cand cel ales în consiliul de administratie sau in consiliul de
supraveghere este proprietar a cel putin o patrime din totalul actiunilor societatii sau este
membru in consiliul de administratie sau de supraveghereal unei societali pe actiuni ce detine
patrimeaaratata.
Dreptul la informare

La cerere. fiecare actionar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotararile
luate în cadrul adunarii generale. Daca societatea detine o pagina de internet proprie.
rezultatelese vor publica si pe aceasta pagina în termen de cel mult 15 zile de la data adunarii
generale. De asemenea, actionarii sunt informali si prin intermediul Rapoartelor curente care
sunt transmise de emitent si publicare pe pagina BVB. în sectiunea dedicata Emitentului.
Dreptul de a se retrage din societate, in circumstante strict determin11te

Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale au dreptul de a se
retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate. numai daca
respectiva hotarare a adunarii generale are ca obiect:
- schimbarea obiectului principal de activitate;
- mutarea sediului societalii in strainatate;
• schimbarea formei societalii;
- fuziuneasau divizarea societalii.
Pretul platit de societate pentru actiunile celui ce exercita dreptul de retragere va fi stabilit de
un expert autorizat independent. ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel putin doua
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metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii. Costurile de evaluare
vor fi suportate de societate.
Legea privind piata de capital prevede dreptul actionarilor de a se retrage din societate in
urmatoarelecazuri:
- unnare a unei oferte publice de cumparnre adresata tuturor detinatorilor si pentru toate
detinerile acestora. un actionar minoritar are dreptul sa solicite ofertantului care detine mai
mult de 95% din capitalul social sa-i cumpere actiunile la un pret echitabil,
- urmare a unei hotarari a adunarii generale a actionarilor privind delistarea societatii.
Totodata, Legea 24/2017. completata prin prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. confera actionarului majoritar
dreptul de a solicita celorlati actionari sa ii vanda actiunile detinute. Acest drept conferit
actionarului majoritar se naste numai daca. ulterior derularii unei oferte de cumparare adresata
tuturor actionarilor emitentului si avand ca obiect toate detinerile acestora. actionarul
majoritar fie detine cel putin 95% din capitalul social, fie a achizitionat în cadrul respectivei
oferte un numar de actiuni reprezentandcel putin de 90% din cele vizate prin oferta.
./. 1.6. Jn ca=11l
1111ei
noi emisiuni, o dec/aratie prfrind /10tararile,atilori=alii/esi aprobarile in
temeiul carora a11fost sa11vor fi create srsau emise valorile mobiliare.

In Adunarea Generala a Actionarilor din data de I 3.04.2021 act ionarii Metalica SA au
aprobat majorarea capitalului social într-o singura etapa. cu valoarea maxima de 850.790 lei
de la valoarea actuala de 3.403.167.50 lei pana la valoarea maxima de 4.253.957,50 lei. prin
emiterea unui numar de 340.316 actiuni noi. nominative, fiecare cu o valoare nominala si cu
pret de emisiune de 2,5 lei, in schimbul aportului in numerar adus de actionarii societalii.
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 13.04.2021 a fost
publicata la Monitorul Oficial partea a IV nr. 222-V0J.06.2021 .
./.I. 7. Data emisiunii (pe111r11
mlol'ile mohiliare, altele decat titlurile de capital) sau, in ca=ztl
unei noi emisiuni. data preva=utapelllru aceasla emisiuni!.

ln Adunarea Generala a Actionarilor din data de 13.04.'.!02I actionarii Metalica SA au
aprobat majorarea capitalului social într-o singura etapa, prin contributii in numerar cu suma
maxima de 850.790 lei, respectiv de la valoarea curenta de 3.403.167,5 lei la valoarea
maxima de 4.253.957,50 lei. prin emiterea de maxim 340.316 actiuni noi. nominative, fiecare
cu o valoare nominala si cu pret de emisiune de 2.5 lei.
Majorarea de capital social se realizeaza cu scopul de a obtine lichiditati pentru diminuarea
datoriilor Societatii si sustinerea programului minimal de investitii.
Majorarea de capital social se va efectua cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor
societatii inregistrati la data de 04.05.2021 in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul
Central. Numarul drepturilor de preferinta este egal cu numarul de actiuni înregistrate la data
de înregistrareaprobata de AGEA (04.05.20'.! I).
ln acest sens. fiecare 4 (patru) actiuni detinute detennina posibilitatea de a subscrie o actiune
noua. ln cazul in care. din calculul matematic, numarul maxim de actiuni care poate fi
subscris în cadrul dreptului de preferinta nu este un numar intreg. numarul maxim de actiuni
care poate ti efectiv subscris va fi rotunjit in minus la întregul inferior.
Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.
Actiunile care nu au fost subscrise pe parcursul perioadei de exercitare a dreptului de
preferinta vor fi anulate printr-o decizie a Consiliului de Administratie.
f/-111-f,Vll'/:S/ SA
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Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de 31 de zile calendaristice, incepa~ct-cu._
zilS lucr~toare imed_iat urrnatolţi; P,Ublicarii prospectului. respectiv din data de
.'!'0...cfc..J.l).U.
pana in data de ol.f.1,0.f.,.J.l;;LJ

Dupa inchierea perioadei de subscriere emitentul va depune demersurile în vederea
inregistrarii majorarii capitalului social la Oficiul Registrului Comertului si eliberarea
Certificatului constatator cu noul capital social. ln baza documentelor eliberate de Oficiul
Registrului Comertului, ASF va emite Certificatul de înregistrare a valorilor mobiliare si
Depozitarul Central va înregistra majorarea capitalului social. Actionarii vor intra in posesia
actiunilor subscrise la data inregistrarii acestora la DepozitarulCentral.
./. 1.8. O descriere a tuturor restrierii/or impuse asupra tra11sferabilitatii valorilor mobiliare.

Conform datelor primite de la societatea de registru Depozitarul Central. la data de 3 iunie
20:!I, nu exista contracte de restrictionare asupra liberei transferabilitati a valorilor mobiliare
ale emitentului.
./.1.9. Un avertisment c:011/ormcaruia legislaliu fiscala a statului membru al inveslituru/ui si
cea a tarii de înregistrare a emitem ului ,w putea avea 1111
impact asupra \.'e11it11l11i
ohtim1/ din
valorile 1110/-ii/iare.
Informalii privind 1ra1amen111lfiscalal \.'aiorilor mohiliare in ca=ul in care
investi/ia propusa atrage 1111regim _fiscal specific tipului dl! inwstitie respectiv.

Potrivit Codului Fiscal. veniturile din dobanzile generate de titlurile de valoare si castigurile
din transferul titlurilor de valoare, reprezinta venituri din investitii, fiind supuse, ca regula
generala, impozitului pe venit. Cota generala de impozit pe venit, in vigoare la data
prezentului prospect. este de 10%.
././.JO. Daca aceste persoane sunt diferite de emitent. identitatea si datele de coli/act ale
q/er1a11111l11i
valorilor mobiliare sÎisau ale persoanei care solicita ad111it1trea la
tranzactionare, inclusiv identificatorul emitatii juridice (LEI) in ca=itl i11care ofertantul are
perso11alitat1tjuridica.

Nu este cazul.
./.I.li. Alte informalii

O declarat ie c:11privire la existenta nricarui act legislativ national sau a oricarei reglementari
11ationaleprivind achi=itiile aplicabil(a) emitentului si posihi/itatea ap/icarii 11110r masuri de
împiedicare. daca exista;

Avand în vedere ca actiunile societalii sunt admise la tranzactionare pe sistemul multilateral
de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti. emitentul este guvernat de
legislatia pietei de capital, din care nominalizam Legea 24/2017 privind emitentii de
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instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emiÎentii.3/.t, j
de instrumente financiare si operatiuni de piata.
.
,.,,.i,o/

"-.:~·-1•
O scurra descriere a dreprurilor si obligaliilor ac:lio11arilorin c:u=ul1111ei
oferre publice ele
cwnparare obliga/orii si sau a reglemenlarilor privind retra)ţerea obligatorie sa11
rascumparart:a obligurorie:

ln conformitate cu Legea nr. 2412017. un actionar care a derulat o oferta publica de
cumparare, adresata tuturor actionarilor şi pentru toate detinerile acestora. are dreptul de a
solicita actionarilor care nu au subscris in cadrul ofertei sa-i vanda respectivele actiuni, la un
pret echitabil, in situatia în care acesta se afla in una din urmatoarele situatii:
a) detine actiuni reprezentand cel putin 95% din numarul total de actiuni din capitalul social
care confera drepturi de vot si cel putin 95% din drepturile de vot care pot fi efectiv
exercitate; b) a achizitionat. in cadrul ofertei publice de cumparare adresata tuturor
actionarilor si pentru toate detinerile acestora actiuni reprezentand cel putin 90% din numarul
total de actiuni din capitalul social care confera dreptul de vot si cel putin 90% din drepturile
de vot vizate în cadrul ofertei. Ofertantul poate sa isi exercite acest drept în termen de trei (3)
luni de la data încheierii ofertei de publice. ln plus. in cazul în care un actionar derulează o
oferta publica de cumparare, actionarul minoritar are dreptul sa ceara ca un ofertant care se
incadreaza într-una dintre situatiile mentionate mai sus sa-i cumpere actiunile sale la un pret
echitabil, calculat in conformitate cu prevederile legale. Acest drept trebuie. de asemenea,
exercitat în termen de trei (3) luni de la data încheierii ofertei publice.
ln plus fata de cele de mai sus, conform legii, actionarii care nu au votat în favoarea unei
anumite actiuni corporative propuse spre adoptare in cadrul adunarii generale a actionarilor,
au dreptul de a se retrage din structura actionariatului Emitentului si de a solicita cumpararea
actiunilor lor de catre Emitent. Acest drept poate fi exercitat doar daca actiunile corporative
rnentionate mai sus se refera la:
a) schimbarea obiectului principal de activitale al Emitentului, asa cum este prevazut in Actul
Constitutiv:
b) mutarea sediului social al Emitentului în alta tara:
c) schimbarea formeijuridice a Emitentului;
d) fuziunea sau divizarea Emitentului.
Dispozitiile privind oferta publica de preluare obligatorie sunt incidente doar societalilor
tranzactionate pe piata reglementata.
lndit:area ofertelor publice de cwnparare fac:11/ede terii asupra capiwlullli emite11111/ui
in
cursul exerciti11/uiji11anciarprecedent sau al exercitiuluifinanc:iar i11curs. Trebuie indicate.
de asemenea, pre111/sau conditii/f! ele schimb si re:ulratul ,1,•f!storoferte.

Nu este cazul.
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5. DETAL/1PRIVINDOFERTAI AD.11/TEREA
LA TRANZACTIONARE
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Scopul acesr,dSl!c:riuni
este de a pre:l!11tai11for111a1iile
specifice ofl!rteide valori 111obilia1~~!!lcmul
de distribuiresi dl!alocare a acestora,indicareapreturiloracestora./11plus, in aceasta secti'im-e-s.;
pre:inta informaliiprfrinclplasart!arnlorilormohiliare.e1·ent11alele
acordurielesub.m·ieresi acorduri
legatede admiraea la tra11:actio11are.
De asemenea.aces/aco11ti11e
i11for111atii
referitoarela pel'soanele
care mm/ l'alorilemohiliaresila diluarea re:11l1ata
pemru aciionarii exis1e111i.
5.I. Terme11iisi C{J1tt/itiile
"Jerteipuhlit:e de vt1/{Jri
nwhilit1re.

Cmulilii, stlltistici privim/ oferlll, ca/emlt1r11/
previzimml si mmlulitatile de .mlicit11rea
subscrierii.
5.1.I. Conditiill!care regle111e11tea:a
oferta.

Oferta este initiata si derulata cu respectarea conditiilor, specificatiilor si cerintelor:
Hotararii AGEA din 13.04.2021
Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu
modificările ulterioare
Legii societalilor comerciale nr. 31/1990 republicata. cu modificarile si completarile
ulterioare
Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financime si operatiuni
de piata cu modificările ulterioare
Regulamentului (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei
oforte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe
o piata reglementata completat de Regulamentul delegat (UE) 2019/979 si Regulamentul
delegat (UE) 2019/980 privind normele de elaborare a rezumatului si continutului
Prospectului. cu modificările ulterioare
;\'umeh:orcrtuntului

Tipul ofertei
\'ulorilc mohiliurc cc rurobiectul ofertei

lm·cstitori

lnchiderca cu succes a orcrtci

Metodu de Intermediere

ME I ALICA SA cu sediul in Mun. Oradca. str.
Ulinelor. nr. 10. jud. Bihor. inrcgistrata la Oliciul
Registrului Comertului sub nr. 105 I2X,1991. cod dc
idcntilicarc tiscala RO 51 I79
Oieria publica primara de , an,are de actiuni alc
emitentului cu numar lh dc \Ulori mobiliarc ol.:rilc.
Ac1iuni nominati,c, ordinare. emise in forma
dcmaleriali,.ata. indh i,ibile. c, idcniiutc prin inscricn:
in cont. cmisc <lecalre Mctalica SA.
l'ot subscrie in cadrul ofcrtd rcrsuancle tiLicc sau
juridice. re1idenle sau nere1idcnte care au calilatca dc
actionari la <lata de inregistrare stabilita de ,\G[A
IW.05.102 I l
Oieria ,a li considcrnta inchdata cu succes indili!rcnt
dc numarul actiunilor ~ubscriscpana la data inchidcrii
aceslcia.
rvtetodaccl..:imai bune c"ecu1ii

Prospectul de oferta împreuna cu Formularul de subscriere si Formularul de revocare vor fi
publicate pe site-ul Intermediarului (www.ifbfinwest.ro). pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti
(WW\\.bvb.ro) si pe site-ul Emitentului (MV\\,metalicaoradea.ro). O copie pe suport de hartie
va fi fumizata. la cererea oricarui investitor. in mod gratuit. la sediul emitentului sau al
intenncdiarului ofertei.
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5. I .2. C11cmt11111ul
total al emisiunii

In Adunarea Generala a Actionarilor din data de 13.04.2021 actionarii Metalica SÂ'··au
aprobat majorarea capitalului social într-o singura etapa. prin contributii in numerar cu s~ma
maxima de 850.790 lei. respectiv de la valoarea curenta de 3 .403.I 67,5 lei la valoarea
maxima de 4.253.957,50 lei. prin emiterea de maxim 340.316 actiuni noi. nominative, fiecare
cu o valoare nominala si cu pre! de emisiune de 2.5 lei.
Majorarea de capital social se realizeaza cu scopul de a obtine lichiditati pentru diminuarea
datoriilor Societalii si sustinerea programului minimal de investitii.
Majorarea de capital social se va efectua cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor
societalii inregistrati la data de 04.05.2021 in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul
Central. Numarul drepturilor de preferinta este egal cu numarul de actiuni înregistrate la data
de înregistrare aprobata de AGEA (04.05.2021).
ln acest sens. fiecare 4 (patru) actiuni detinute determina posibilitatea de a subscrie o actiune
noua. ln cazul in care, din calculul matematic. numarul ma,im de actiuni care poate fi
subscris in cadrul dreptului de preferinta nu este un numar intreg, numarul maxim de actiuni
care poate fi efectiv subscris va li rotunjit in minus la întregul inferior.
Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.
Actiunile care nu au fost subscrise pe parcursul perioadei de exercitare a dreptului de
preferinta vor fi anulate printr-o decizie a Consiliului de Administratie.
Hotararea AGEA de majorare a capitalului social din data de 13.04.2021 a fost publicata în
Monitorul Oficial nr. 2224/03.06.2021.

Numarul total de actiuni oferite: 3-10.316 actiuni;
Valoarea nominala: 2,5 lei/actiune
Pretul de emisiune: 2,5 lei/actiune;
Pretul de oferta: 2,5 lei/actiunc

5. 1.3. Durata de valabilitate a ofertei, inclusÎ\' orice modificare posibila, si o desc:riere a
procedurii de subscriere.

Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
prevede:
Perioada in care se pot subscrie actiuni nou-emise in cadrul exercitarii dreptului de preferinta
nu este mai mica de o luna de la data stabilita in prospectul/prospectulproportionat de oferta,
data ulterioara datei de înregistrare şi datei de publicare a hotararii adunarii generale
extraordinare a actionarilor sau a consiliului de administratie/directoratului in Monitorul
Oficial al Romaniei.
Majorarea capitalului social se realizeaza prin emisiunea unui numar de 340.316 actiuni noi.
nominative. ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare. cu acordarea
dreptului de preferinta pentru actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul
Central la data de inregistrare (04.05.20'.!I) care vor putea subscrie proportional cu cota
detinuta.
Fiecare 4 {patru) actiuni detinute detennina posibilitatea de a subscrie o actiune noua.
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Orice modificare a acestor termeni se va face la cererea emitentului. cu acordul preal~~jl ~PR.U 1,
ASF si va fi facuta publica.
'?6Procedura de subscriere

actionarii care detin la data de înregistrare actiuni ale emitentului in Sectiunea I a
Depozitarului Central pot subscrie in oferta numai prin intermediul IFB FINWEST SA
(Arad, str. D. Bolintineanunr. 5, ap. 4-5, tel: 0257.281.6I I)
actionarii care detin la data de înregistrare actiuni ale emitentului în Sectiunea li a
DepozitaruluiCentral. pot subscrie in cadrul ofertei prin Participantul eligibil autorizat de
catre ASF, în contul caruia au inregistrate actiunile.
actionarii care detin actiuni ale emitentului în Sectiunea III a Depozitarului Central
(conturi ale Participantilor)vor subscrie direct in sistemul DepozitaruluiCentral SA. plata
acestora fiind în conformitatecu reglementarile DepozitaruluiCentral SA.
Perioada de drept de Preferinta se va desfasura pe o perioada de 31 zile calendaristice si va
incepe c~iua lucratoa~e imediat '-!TJato~e,.p!._!~licari_i
prospectului, respectiv din data de
d;,......U.....pana m data de~-- .Q.+..«iPl/nclus1v.
Programul de subscriere este intre orele 09:00 - 16:00, ora Romaniei. în fiecare zi lucratoare
din cadrul perioadei de drept de preferinta, cu exceptia ultimei zile lucratoare din cadrul
perioadei de drept de preferinta cand subscrierile vor putea fi înregistrate numai intre orele
09:00 - 13:00, ora Romaniei. Dupa expirarea perioadei de drept de preferinta nu se mai
accepta subscrieri.

.JJ,.,

Detinatorii de drepturi de preferinta, ale caror drepturi de prcferinta sunt evidentiate in
cadrul sectiunii I a Depozitarului Central in momentul subscrierii, pot subscrie actiuni

noi în cadrul majorarii capitalului social numai prin intermediul IFB Finwest SA.
Subscrierile în cadrul Perioadei de Drept de Preferinta se realizeaza fie:
prin completarea, semnarea formularului de subscriere si depunerea documentelor
necesare efectuarii subscrierii la sediul IFB Finwest SA din Arad, Str. Dimitrie
Bolintineanu, nr. 5, ap. 4 si 5, tel: 0257.281.611, în fiecare zi lucratoare. intre orele 09:00
si 16:00,ora Romaniei, respectiv intre orele 09:00 si 13:00, ora Romaniei. în ultima zi de
derulare a ofertei
prin transmiterea documentelor necesare prin posta sau curier. cu confirmare de primire.
cu mentiunea pe plic ·'Participare Majorare Capital Social al Metalica SA" la sediul
Intermediaruluidin Arad, Str. Dimitrie Bolintineanu,nr. 5. ap. 4 si 5. ln situatia in care se
opteaza pentru transmiterea documentelor de subscriere prin posta sau curier cu
confirmare de primire. actionarii indreptatiti trebuie sa aiba în vedere ca documentele
respective trebuie sa ajunga la sediul IFB Finwest SA, pana cel tarziu in ultima zi a
perioadei de derulare a ofertei, ora 13:00.ora Romaniei.
prin transmiterea documentelor prin email, cu semnatura electronica extinsa calificata, la
adresa office@itbfinwest.ro. Intermediarul va confirma, printr-un email de confinnare,
primirea documentelor si a formularului de subscriere semnat electronic. Subscrierile
transmise pe cale electronica (email) trebuie sa fie receptionate pana in ultima zi a
perioadei de subscriere. ora 13.00
Indiferent de modalitatea aleasa. subscrierile efectuate în baza documentelor primite în afara
perioadei de subscriere si/sau care nu respecta conditiile de subscriere prevazute in cadrul
prezentului Prospect nu vor fi validate.
Plata actiunilor subscrise se
va
efectua in contul Emitentului nr.
RO59BRDE050SV02533900500(Contul Colector), deschis la Banca Romana de Dezvoltare.
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cu conditia ca suma respectiva sa crediteze Contul Colector pana cel tarziu la ora 13:06,(ora u. 1.,.. ;:.:
Romaniei) din ultima zi a perioadei de drept de preferinta.
' ".'.:,.,,,
~4•··
/
Documentul justificaliv de plata aferent fiecarei subscrieri trebuie sa contina in mÎ)d•·11'
obligatoriu mentiunea ·'pentru majorarea capitalului social„ si datele de identificare ale
aclionarului indreptatit (codul numeric personal /seria si numarul pasaportului /codul unic de
inregistrare). Actionarul indreptatit trebuie sa ia in considerare orice taxe si comisioane de
transfer, astfel incat suma transferata sa reprezinte valoarea actiunilor subscrise.
ln situatia in care suma transmisa de catre actionarul indreptatit in Contul Colector este mai
mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificat in Formularul de
Subscriere, acestuia i se va aloca un numar de actiuni corcspunzator sumei platite.

fu,

ln situatia in care suma achitata de catre actionarul indreptatit in Contul Colector este mai
mare decat contravalorea actiunilor la care respectivul actionar are dreptul de subscriere sau
decat contravaloarea actiunilor subscrise în Formularul de subscriere, Emitentul va returna
actionarului suma achitata in plus, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii
perioadei de subscriere. prin viramenl bancar in contul personal comunicai de actionar in
Fonnularul de Subscriere.
ln cazul in care subscrierea depaseste numarul de actiuni pe care un subscriitor esle indreptatit
sa ii achizitioneze, formularul de subscriere va fi validat doar pentru numarul de actiuni pe
care actionarul are dreptul sa ii subscrie. Investitorii care se afla in aceasta situatie vor fi
notificati iar sumele platite in plus li se vor restitui în contul indicat in cadrul fonnularului de
subscriere in tennen de cel mult 5 zile lucratoare de la ultima zi de subscriere.
Subscrierile care nu îndeplinesc conditiile si tennenii prevazuti in cadrul prezentului Prospect
vor fi anulate. Actionarii indreptatiti ale caror subscrieri nu au fost validate vor fi noti ticali
corespunzator de către Emitent, iar sumele transferate de catre acestia in Contul Colector vor
fi restituite in contul indicat in Formularul de Subscriere. in termen de maxim 5 (cinci) zile
lucratoare de la sfarsitul perioadei de drept de preferinta.
Detinntorii de drepturi de preferintn, ale caror drepturi de preferinta sunt evidcntiate in
cadrul Sectiunii II {conturi globale} a Depozitarului Central in momentul subscrierii.

Subscrierea actiunilor noi de catre actionarii indreptatiti ale caror drepturi de preferinta sunt
evidentiate in cadrul Sectiunii li a Depozitarului Central se realizeaza prin intermediul
oricarui Participant eligil cu care respectivul actionar indreptatit are încheiat un contract de
servicii de investitii financiare valabil. ln acest caz. transmiterea subscrierilor se realizeaza
prin orice mijloace de comunicare prevazute in contractul de servicii de investitii financiare
mentionat, iar acceptarea acestor subscrieri se va realiza cu respectarea prevederilor
prezentului prospect si cu reglementarile interne aplicabile preluarii, validarii si transmiterii
spre executare a subscrierilor primite, precum si cu cele referitoare la gestionarea decontarii in
sistemul Depozitarului Central a instructiunilor de subscriere.
Participantul Eligibil va înregistra subscrierile in sistemul Depozitarului Central.
Responsabilitateaexistentei fondurilor necesare decontarii instructiunilor de subscriere revine
in totalitate Participantului eligibil prin intermediul caruia s-au realizat subscrierile in cadrul
Ofertei.
Subscrierile care nu indeplinesc conditiile si termenii prevazuti in cadrul prezentului prospect
vor fi anulate. Actionarii indreptatiti ale caror subscrieri nu au fost validate vor fi notiticati

li HI• /_\fi'/ \I.~ I

J(}

o"'"'..,
...,.:.,

v<'.»_

,<J'-

\li J ·11./t ·I ,\.l

J•rr,..J'<'<II/· {'<'111"'.,,.,,,,,,

....
~

~

.,

~

.{"'

prin mijloacele de comunicare agreate în contractul de servicii de investitii financiare incheiat
cu respectivul intermediar.
Plata actiunilor noi subscrise de catre actionarii indreptatiti ale caror actiuni sunt evidentiate
in sectiunea II a Depozitarului Central se va face in conformitate cu procedurile indicate de
IFB Finwest SA/ Participantuleligibil prin intermediul caruia a fost efectuata subscrierea.
Fiecare actionar indreptatit care a subscris in cadrul ofertei va primi un numar de actiuni noi
egal cu numarul de actiuni noi subscrise valid in cadrul ofertei.
Detinatorii de drepturi de prefcrinta, ale caror drepturi de prefcrinla sunt evidentiate in
cadrul Sectiunii a III-a a Depozitarului Central (conturi ale Participantilor) vor subscrie

direct in Sistemul Depozitarului Central S.A.• plata acestora fiind în conformitate cu
reglementarile DepozitaruluiCentral SA.
Pe întreaga perioada de exercitare a dreptului de preferinta. actionarii indreptatiti pot cere
informatii la sediul emitentului (tel: +40259.267.621, e-mail officc@metalkaoradea.ro) si al
intermediarului (tel: +40257.281.611) cu privire la numarul de actiuni la care au dreptul de
subscriere.
Pentru sumele aferente subscrierilor efectuate in cadrul ofertei. transferate in Contul Colector.
nu se acorda dobanda.
Formularele de subscriere si de revocare pot fi gasite, pe întreaga perioada de derulare a
ofertei, la sediul emitentului si pe web site-ul acestuia (\\\\ w.rnctalicaoradca.ro), la sediul
intermediarului si pe web site-ul acestuia (www.ifbfinwest.ro),cat si pe web site-ul Bursei de
Valori Bucuresti (www.bvb.ro)
Ulterior finalizarii ofertei, Emitentul va notifica investitorii care au subscris mai multe actiuni
decat aveau dreptul sau au virat o suma mai mica de bani decat numarul de actiuni indicat in
formularul de subscriere cu privire la numarul de actiuni care le-au fost alocate in urma
încheierii operatiunii de majorare a capitalului social.
Pentru subscrierea de actiuni actionarii trebuie sa depuna/transmita la sediul social al
Intermediaruluipana in ultima zi a perioadei de subscriere, inclusiv urmatoarele documente:
2 exemplare originale ale Fonnularului de subscriere completat si semnat in cazul
persoanelor fizice/juridice
copie a documentului justificativ de plata prin care s-a efectuat viramentul pretului
integral al actiunilor nou emise si subscrise catre contul emitentului, vizat de banca de
la care se face plata. Pe documentul justificativ de plata trebuie specificat
numele/denumireaactionarului care face subscrierea. si faptul ca plata reprezinta aport
la majorarea capitalului social Metalica SA.
alte documente necesare pentru identificarea actionarilor care efectueaza subscrirea,
asa cum sunt precizate mai jos.
Subscri itorul are obligatia de a verifica corectitudinea Fonnularului de subscriere înainte ca
acesta sa fie depus/transmis.
Formularul de subscriere va fl transmis in original, completat, semnat olograf de catre
investitor, sau prin e-mail, semnat cu semnatura electronica calificata in conformitate cu
prevederile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronica si serviciile
de încredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna. insolit de dovada achitarii
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contravalorii acţiunilor noi subscrise sub forma documentului justificativ de
urmatoarele documente:

.;

1. Persoaneji=ice care subscriu in 1111111e
propriu:
- Buletin sau carte de identitate (original si/sau copie conform cu originalul);
- Pasaport (original si/sau copie conform cu orginalul) si/sau legitimatie de sedere (original
si/sau copie confonn cu originalul)- pentru investitorii cetateni straini;
- Copie dupa dovada efectuarii platii.
2. Persoa11efi:icecare subscriu iii numele altei pttrso<meji=ice:
- Buletin sau carte de identitate (original si/sau copie confonn cu originalul) al
reprezentantuluisi buletin sau carte de identitale (original si/sau copie conform cu originalul)
al persoanei reprezentate;
- Pasaport (original si/sau copie conform cu originalul) si/sau \egilirnalie de sedere (original
si/sau copie conform cu originalul) ale reprezentantului si copie pentru persoana reprezentata
- pentru investitorii cetateni straini:
- Procura (original);
- Copie dupa dovada efectuarii platii.
3. PersoaneJi=icerezidenta care .rnhscriuin numele copiilor minori:
- Buletin sau carte de identitate (original si/sau copie conform cu originalul) al persoanei care
subscrie in numele minorului:
- Pasaport (original si/sau copie conform cu originalul) si/sau legitimatie de sedere (original
si/sau copie conform cu originalul) ale persoanei care subscrie in numele minorului - pentru
investitorii cetateni straini:
- Certificatul de nastere si buletin sau carte de identitate (pentru minorii cu varsta intre 14 si
18 ani) (original si/sau copie conform cu originalul);
- Actul prin care s-a instituit tutela (original si/sau copie conform cu originalul). daca este
cazul;
- Copie dupa dovada efectuarii plutii.
-I. Persoaneji=ice re=idellleincapabile ([aradi.w:ernamalll);
- Buletin sau carte de identitate (original si/sau copie conform cu originalul) al persoanei care
subscrie in numele persoanei incapabile;
- Pasaport (original si/sau copie conform cu originalul) si/sau legitimatie de sedere (original
si/sau copie conform cu originalul) al persoanei care subscrie in numele persoanei incapabile
- pentru investitorii cetateni straini;
- Buletin sau carte de identitate a persoanei incapabile(original si/sau copie conform cu
originalul);
- Actul juridic care instituie curatela;
- Copie dupa dovada efectuarii platii.

5. Persoanejuridice re=idelllecare subscriu in nume propriu:
- Copie dupa Certificatul de înmatriculareeliberat de Registrul Comertului;
- Actul constitutiv actualizat;
- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului (cu cel mult 30 de zile lucratoare
anterioare datei subscrierii);
- lmputemicire/Mandat(original si copie) pentru persoana care semneaza Formularul de
subscriere, (daca aceasta nu este reprezentantul legal al societalii)
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- Buletinsau carte de identitate (original si copie) al persoanei care subscrie în numele ,1
r .... ~persoaneijuridice si/sau buletin sau carte de identitate a reprezentantului legal al socictatii\
' 1.A:
- Copie dupa dovada efectuarii platii.
~

.f

6. Persoanejuridice nere=identecare subscriu in nume propriu:
- Copie dupa documentul de identificare (Certificat de înmatriculare la Registrul Comertului
sau institutie echivalenta) - tradus si legalizat;
- Actul constitutiv actualizat - tradus si legalizat;
- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta cu cel mult
30 de zile lucratoare anterioare datei subscrierii - tradus si legalizat;
- lmputernicire/Mandat (original si copie) pentru persoana care semneaza Formularul de
subscriere. (daca aceasta un este reprezentantul legal al societatii) (original si copie) - tradus
si legalizat;
- Copie a documentelor de identitate ale persoanei care efectueaza subscrierea ca reprezentant
al persoaneijuridice nerezidente: pasaport, carte de identitate sau carte de identitate provizorie
pentru cetateni din UE - - tradus si legalizat;
- Copie dupa dovada efectuarii platii.
7. Persoanejuridice nerezidellle care subscriu prin illlermediul 1111eipersoanejuridice
rezidente:
- Copie dupa documentul de identificare (Certificat de înmatriculare la Regstrul Comertului
sau institutie echivalenta) si actul constitutiv actualizat si Certificat Constatator eliberat de
Registrul Comertului sau institutie echivalenta cu cel mult 30 de zile lucratoare anterioare
datei subscrierii pentru persoanajuridica nerezidenta tradus si legalizat;
- Copie dupa documentul de identificare (Certificat de înmatriculare la Registrul Comertului
sau institutic echivalenta) si actul constitutiv actualizat si Certificat Constatator eliberat de
Registrul Comertului sau institutie echivalenta cu cel mult 30 de zile lucratoare anterioare
datei subscrierii pentru persoanajuridica rezidenta;
- Mandat/ordin din partea societalii nerezidente pentru efectuarea subscrierii - tradus si
legalizat
- lmputemicire/mandat pentru persoana care semneaza Formularul de subscriere eliberat de
conditiile actului constitutiv. sau dovada ca acesta este reprezentantul legal al societatii. cu
drept de reprezentare individuala (in cazul în care societatea este reprezentata colectiv de doua
sau mai multe persoane si toate se prezinta pentru semnarea Formularului de subscriere.
dovada se va face pentru toate aceste persoane) in original si copie - tradus si legalizat
Buletin. carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru
imputemicitul/imputernicitii persoanei juridice rezidente (original si copie)
- Copie dupa dovada efectuarii platii.

8. Persouneji=iceautori=atesa de.,:fasoareactivitati economice sa11asociatiifamiliale:
- Decizia de autorizare emisa de Primaria locala (copie);
- Copie dupa codul unic de înregistrare;
- Buletin sau carte de identitate (original si copie) al persoanei fizice care semneaza
formularulde subscriere;
- lmputernicire in original pentru persoana care semneaza formularul de subscriere (in cazul
in care subscrie alta persoana);
- Copie dupa dovada efectuarii platii.
9. Persoanefizice ,wtm·i:ate cure desfasoara activitati i11depe11de11te:
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- Decizia sau autorizatia de libera practica (copie);
- Certificatul de înregistrare fiscala (copie);
- Buletin sau carte de identitate (original si copie)
formularul de subscriere;
- lmputemicire in original pentru persoana care semneaza formularulde subscriere (in cazul
in care subscrie alta persoana):
- Copie dupa dovada efectuarii platii.
Toate documemtele prezentate in copie vor fi conforme cu originalul.
Intermediarul va primi si va tine evidenta formularelor de subscriere primite. Emitentul va
incasa si va tine evidenta sumelor incasate in contul actiunilor subscrise. ln cazul in care vor
exista subscrieri revocate. Emitentul va fi obligat sa restituie sumele subscrise in termen de 5
zile de la revocarea subscrierii.
Periodic se vor confrunta evidentele formularelor de subscriere de la lntennediar cu situatia
sumelor depuse in vederea subscrierii în contul Emitentului.
Platile primite pentru subscrierile care nu sunt valabile vor fi restituite subscriitorilor in cazul
in care au fost fumizate suficiente detalii pentru a permite efectuarea unui transfer bancar.
Restituirea se face in termen de 5 zile lucratoare de la închiderea periodei de subscriere.
Costurile rambursarii sumelor de bani catre subscriitor vor fi suportate de catre acesta.
Pentru subscrierile efectuate. subscrierea este validata numai daca 100% din valoarea
actiunilor subscrise, echivalent al unui numar intreg de actiuni ajung in contul emitentului
pana in ultima zi de derulare a ofertei.
ln cazul in care subscriitorul subscrie întreg numarul de actiuni la care avea dreptul iar suma
trimisa depaseste valoarea subscrierii, Formularul de subscriere este validat pentru numarul de
actiuni subscrise. ln cazul in care nu au fost îndeplinite procedurile de subscriere, formularul
de subscriere este invalidat pentru întreaga suma subscrisa.
Investitorii ale caror fonnulare de subscriere nu au fost luate in calcul conform paragrafului
de mai sus vor fi notificati in acest sens, iar sumele platite li se vor restitui in contul indicat in
cadrul fonnularului de subscriere in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la ultima zi de
subscriere.
Actiunile nesubscrise de catre persoanele indreptatite si cele subscrise si nevarsate
(neachitate) se anuleaza la expirarea tennenelor.
La completarea fonnularului de subscriere, investitorii persoane fizice si juridice straine vor
face dovada rezidentei fiscale.
Prin semnarea formularului de subscriere. investitorii confinna citirea prezentului prospect de
oferta si efectuarea subscrierii in conditiile prevazute in prezentul prospect de oferta.
Fonnularul de subscriere reprezinta acceptarea neconditionala a conditiilor ofertei.
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5.1.-1.flldicarea momentului si a co11ditiilor în care oferta poate.fi rel'ocata sau smpe11data
si a posibilitatii sau imposihilitatii Je revocare a ofertei dupa începerea trwr=ac:tionarii.
'\

Oferta nu poate fi revocata sau suspendata dupa primirea avizului de la Autoritatea de
Supraveghere Financiara. Potrivit art. 32 alin ( I) lit. d) si t) din Regulamentul UE nr.
1129/2017.ASF poate dispune suspendarea derularii Ofertei pe o perioada de cel mult 10 zile
lucratoare consecutive sau interzicerea Ofertei, daca e:-:istamotive întemeiate sa suspecteze
incalcarea prevederilor legislative in vigoare.
5.1.5. O descriere a posibilit"tilor ele reducere a subscrierii si a modului de rambursare a
sumelor e.xcedemare platite dc.rnhscriitori.

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toata perioada de derulare a ofertei. cu
prevazuta de lege prin art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1129/120I 7 a introducerii
de suplimente la prospectul de oferta. ln acest caz, investitorii care au acceptat deja sa
achiziţioneze sau sa subscrie valorile mobiliare înaintea publicarii suplimentului au dreptul sa
isi retraga acceptul, în termen de trei zile lucratoare de la publicarea suplimentului. cu
conditia ca noul factor semnificativ, eroarea materiala sau inexactitatea materiala sa fi aparul
sau sa fi fost constatat(a) înainte sa expire perioada de valabilitate a ofertei. Revocarea
subscrierii se va face prin completarea. semnarea si transmiterea de catre actionar pana la
închiderea perioadei de subscriere a formularului de revocare. Persoanele interesate isi pot
procura Formularul de revocare de la sediul Emitentului si/sau Intermediarului sau de pe
website-ul Intermediarului (www.itbfinwest.ro)sau al Emitentului (\\W\\.nl«:talicaorad«:a.ro).
excepţia

Transmiterea formularului de revocare va putea fi facula in conditiile prevazute mai sus in
procedura.
Sumele vor fi restituite persoanelor care isi revoca subscrierea in termen de 5 zile lucratoare
de la data retragerii subscrierii. Costurile rambursarii sumelor de bani catre subscriitor vor fi
suportate de acesta prin deducerea lor din suma rambursata.
Platile primite pentru subscrierile care nu sunt valabile vor fi restituite subscriitorilor in cazul
in care au fost fumizate suficiente detalii pentru a permite efectuarea unui transfer bancar.
Restituirea se face în termen de 5 zile Iucratoare de la închiderea perioadei de subscriere.
Costurile rambursarii sumelor de bani catre subscriitor vor fi suportate de acesta prin
deducerea lor din suma rambursata.

5.1.6. Detalii privi11dcua11111m11l
minim si sa11maxim al unei subscrieri (exprimai fie i11
numar de miori mobi/iare,jie in ra/oarea globala a im•estitiei).

Investitorii vor putea subscrie actiunile oferite proportional cu cota de capital social detinuta
de acestia la data de înregistrare conform inrcgistrarilor de la Depozitarul Central.
Pentru subscrierea unei actiuni nou emise in cadrul exercitarii drepturilor de preferinta. este
necesar un numar de 4 drepturi de preferinta (respectiv 4 actiuni detinute la data de
înregistrare genereaza 4 drepturi de preferinta cu care se va putea subscrie I actiune nou
emisa).
Actiunile ramase nesubscrise vor fi anulate.

35

~SUP~

\/1.1,111<"l.\-1
_______________________________

,,)?·0
/'n11t'-'<I I I- 1>,·11m1<r~,,~n. ,?
...,r' ~l
_.!,..;;:!.:,__...,-,'-1

~o

-SC
i<,ii

~

...

~

·

\ ..

I

~.

.. ...

: ,. _5}

5.1.8. Metoda si datele-limita pentrn plata, respl!ctiv li\n,rea valorilor mobiliare.

Plata actiunilor se poate face numai prin virament bancar, in contul emitentului (Metalica SA)
RO59BRDE050SV02533900500(Contul Colector), deschis la Banca Romana de Dezvoltare.
La subscriere fiecare investitor va depune integral valoarea actiunilor subscrise. Documentul
justificativ de plata aferent subscrierii trebuie sa aiba mentiunea „pentru majorarea capitalului
social'' si datele de identificare ale actionarului subscriitor.
Pentru subscrierile efectuate. subscrierea este validata numai daca sumele reprezentand
contravaloareasubscrierii ajung in contul emitentului pana in ultima zi a ofertei, ora 13.00.
Modalitatea de pluta a acliunilor .rnh.w:rise
Plata actiunilor subscrise poate fi efectuata prin ordin de plata. Pe documentul justificativ de
plata trebuie specificat numele/denumireaactionarului care face subscrierea. si faptul ca plata
reprezinta aport la majorarea capitalului social Metalica SA.
Contravaloarea actiunilor subscrise trebuie platita integral la data subscrierii. Subscriitorii
trebuie sa tina cont de comisioanele care se percep la realizarea viramentului. astfel incat
sumele platite pentru plata actiunilor sa fie nete.
5.1.9. O descriere detalia/a a modalitatilor de publicare a re:11/tatelor ofertei si data
p11blicarii.

La finalizarea ofertei, intermediarul, ofertantul (emitentul) notifica ASF si Bursa de Valori
Bucuresti cu privire la rezultatele ofertei publice in termen de maximum 5 (cinci) zile
lucratoare de la data închiderii acesteia. Ulterior încheierii perioadei de subscriere, Consiliul
de administratie va decide în baza competentelor acordate prin hotararea AGEA. cu privire la
subscrierile înregistrate si la majorarea capitalului social. Emitentul va initia demersurile
pentru înregistrarea la ORC a majorarii capitalului social si ulterior, pe baza documentelor
eliberate de ORC, înregistrarea la ASF a noului capital. ln baza Certificatului de lnregistrare a
Valorilor Mobiliare eliberat de ASF. Depozitarul Central si BVB vor înregistra noile
caracteristiciale societalii.
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5.1. .,._Indicarea termenului in care poate ji retrasa o solicitare de subscriere, ,fata- ·
inwstitorii swu autori:ali sa isi retraga subscrierea.

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toata perioada de derulare a ofertei, cu
excepţia prevazuta de lege prin art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1129/12017a introducerii
de suplimente la prospectul de oferta. ln acest caz. investitorii care au acceptat deja sa
achiziţioneze sau sa subscrie valorile mobiliare înaintea publicarii suplimentului au dreptul sa
isi retraga acceptul. în termen de trei zile lucratoare de la publicarea suplimentului.cu
conditia ca noul factor semnificativ. eroarea materiala sau inexactitatea materiala sa fi aparul
sau sa fi fost constatat(a) înainte sa expire perioada de valabilitate a ofertei.
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5.1. IO. Procedura de exercitare a oricarui drepl preferential de subscriere, negociab~li{aţe~
dreplurilor de subscriere si regimul aplicai drepturilor de subscriere 11eexen:iJale.
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Nu exista drepturi preferentiale de subscriere. ln cadrul ofertei fiecare actionar va p.:ne~~ ·-◄ ~,,
subscrie actiuni în cadrul ofertei proportional cu cota de capital detinuta de acestia la data de
inregistrare.
Emitentul nu intentioneaza admiterea la tranzactionare a drepturilor de subscriere.
5.2. Plmml tle tlistrib11iresi ,le alocare a valorilor mobiliare
5.2.1. Diversele calegorii de polentiali investitori carora fr sunt oferite valorile mobiliare.
1nca=ul in care <?fel'lase face ~imultan pe pietele din doua sau mai multe Jari si daca o tran.m
a/ost saz1esll! re=ervata an11111i1Ur
piele . .1·eindica aceasta transa.

Oferta se adreseaza doar actionarilor Metalica SA carora li se aplica hotararile AGEA din data
de 13.04.2021.
Oferta se face numai pe piata din Romania
5.2.2. /11 masura in care acesle informalii sunt cunoscllle emitent11/11i,se indica daca
principalii sai ac/ionari sau membri ai organelor sale de administrare, suprm·eghere .1·a11
conducere i111tmtio11ea::a
sa subscrie la oferta sau daca orice persoana i11te111io11ea::a
sa
subscrie peste 5 % din oferta.

Nu este cazul. Emitentului nu ii sunt cunoscute informalii cu privire la intentia de subscriere
in cadrul Ofertei de catre actionarii sai.
5.2.3. Jnformatii înainte de alocare

Nu este cazul

Prm.·e,lurttde 11otijicare"subscriitori/or c11privire lt1c11a1111111111/
care le-ttfost alocat si
i11Jormutiitli11care stt reit1s11tlact1 tru11wc:timwretlpot1te :,·uim:eaptt i11ui11te
,le tlC(WSltt
,wtiji<:ure
j,J.

Subscriitori pot afla de la emitent/ intermediar care este volumul de actiuni alocat.
Nu pot li demarate tranzaclii cu actiuni care fac obiectul prezentului prospect înaintea
inreg.istrarii la Depozitarul Central a majorarii capitalului social. Mentionam ca. dupa
confirmarea de catre ASF a notiticarii privind rezultatele ofertei publice emitentul va depune
toate demersurile necesare în vederea inreg.istrarii majorarii capitalului social la Oficiul
Registrului Comertului si eliberarea Certificatului constatator cu noul capital. ln baza acestui
certificat ASF va elibera Certificatul de lnregistrare a Valorilor Mobiliare iar actionarii vor
intra în posesia actiunilor subscrise la data inregistrarii acestora la DepozitarulCentral.
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5.4. Stllhilire"preturil<Jr
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5. ./. I. Indicarea pre111l11i
la care vorji nferile valorile mohiliare si u c11a11t11mului
eve11t11alelnr
cheltuieli si taxe percepute .rnbscriiturului sau cumparatorului.

Pretul la care vor fi oferite spre subscriere actiuni\e subscrise in cadrul majorarii de capital
este fix. respectiv 2.5 lei/actiune.
5.4.2. /11 cazul în care pre/ul m1 este cw10sc111.în co11jormila1e cu articolul r din
Regulamentul (UE) 201711I 29, se indica fie: pretul maxim, in ma.rnra i11care acesta este
disponibil; metodele si crileriile si sau conditiile de emluare in co11Jim11i1a1e
c11care s-a
stabilit sau se va sJabili pretul definitiv al ofer/ei. p1·ec11111
si o explicatie a metodelor de
evaluare utili=ate.
/11 ca:11/in care nici informatiile de la litera (a). nici cele de la /i1era (b) 1111pot Jijiwni=ate i11
nota privind valorile mobiliare, nota pri\'ind l'a!ori/e mobiliare preci:ea:a ca acceptarea
achi=i1iei sau a .rnhscrierii valorilor mohi/iare poate fi retrasa in termen de doua =ile
luaaloare de la data la care pretul definitiv al ofertei p11hlicede miori mobiliare a devenii
disponibil.

Nu este cazul.

5../.3. I'rm.:edura de puhlicare apretului de oferta.
Daca ac/ionarii emitenwlui benejicia:a de un drepl preferential de subscriere si daca acest
drepl este restram sau anulai, se indic" ha:a stabilirii pretului de emisiune dac:u actiunile
Jrebuie platite in numerar, prec:11111
si mo1il·ele si beneficiarii acestei restrictii sau anulari.

Pretul de oferta a fost stabilit prin Hotărârea AGEA din data de 13.04.2021 şi a fost adus la
cunostinta publicului prin publicarea Hotărârii AGEA pe site-ul BVB. al emitentului şi în
Monitorul Oficial nr. 2224/03.06.2021.
Decizia ASF si Prospectul vor fi publicate pe site-ul intermediarului (www.ifbfinwest.ro). al
emitentului (\\W\\.metalicaoradea.ro) si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro).
Nu exista drepturi preferentia\e de subscriere. ln cadrul ofertei fiecare actionar va putea
subscrie actiuni proportionalcu cota de capital detinuta de acestia la data de înregistrare.
5.5. Plllsareusi .mhsc:rierea
5.5. l. Numele si adresa coordonatorului sau coordona/ori/or ofertei in general si a
diwrselor parii ale acesleia si. in ma.mra in care aceste il?fim11atiisunt c:1111osc111e
emitentului
sau ofertamului, numele si adresa inJermediarilor di11diversele tari in care se desfasoara
oferta.
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flllermediarul

Intermediarul ofertei este IFB Finwest S.A.. cu sediul social în Mun. Arad~ str. D.
Bolintineanunr. 5, ap. 4 si 5, Jud. Arad, cod unic de înregistrare RO 8099938. numar de ordin_e
la Registrul Comertului J02/48/ I996. avand telefon 0257/.281.611si fax 0257/281.612, email
office-giifbfinwest.ro; ifb@ifbtinwest.ro. reprezentata legal de Molnar Octavian. Director
General, actionand ca societate de servicii de investitii financiare, autorizata de Comisia
Nationala a Valorilor Mobiliare prin Decizia nr. 2735/08.08.2003, înregistrata in Registrul
Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare cu nr. PJR0ISSIF/020065 ca furnizor de servicii de
investitii financiare. confonn Atestatului de înscriere nr. 434/08.06.2006. in calitate de
prestator de servicii de investitii financiare.

Emiten/lll
Mctnlica SA, cu sediul in Mun. Oradea. str. Uzinelor, nr. 10. jud. Bihor. înregistrata la

Oficiul Registrului Comertului sub nr. J05/128/199\, Cod de identificare fiscala RO 51179,
reprezentata legal prin Dl. Stefan Constantin in calitate de Presedinte Consiliu de
Administratie.
5.5.2. Numele si adresa age11tilor de plata si a depo=ilari/or din fiecare lara implicata

Depozitar este Depozitarul Central SA, cu sediul in Bucuresti. sector 2. cod postai 020922,
8-dul Carol I nr. 34 - 36. etajele 3.8 si 9. Alte informalii cu privire la Depozitarul Central se
gasesc la adresa http://www.roclear.eu/.
Agentul de plata este Banca Romana de Dezvoltare.
5.5.3. Denumirea si adre.,·a e111iratilor,:are si•all w;um(lt 1111
ang,yamem ferm de a subscrie
emisiunea si a entilatilor care si-au dat acordul in vederea plasarii valorilor mobiliare, fara
a-si asuma 1111a11gajame111
fam sau in temeiul unei comract care prevede o ohligatie de
mţiloace. Se indica 1rasat11rile semnţficative ale acordurilor inc:heiate, i11c:lusivcutele. /11
c:a=ulin care 1111este subscrisa i11treaga emisiune, se i11cl11deo declara/ie privind partea
neacoperita. Se indica valoarea globala a comisionului de subscriere si a comisionului de
plasare.

Nu este cazul.

5.5 . .J. 1Wome11111l
in care acordul de subscriere ajÎJsl sau ,·aji inc:/1eiat.

Nu este cazul.
5.6. A,/111iteret1
la tr(lll'Zt1ctim111re
.,·immlulit"tileeletr,mwc:timwre
5.6. l. Se indica dac:a mlorile mobiliare oferite fi.ic sau vor face obiectul unei solicitari de
admitere la tran=actionare pc o pia/a de cre,1·terepemru IAIA.f-uri ,mu in cadrul unui sistem
multilareral de tr,mzactionare, in wderea distribuirii lor pe o asţ/el de piata de eres/ere sau
i11cadrul unui astfel de sistem. c.·c.c
in care se i11dicapietele i11ca11=a.Aceste i1?fbr111atii
rrebuie
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preci:ate faru u se /asu impresia cu admiterea la tra11:actio11are1•a .fi in mod 11ec,{!,pr
aprobata. Se indicu, dacu rnnt c11110sc:ute,
dutele cele mai apropiate la care vor fi admiţi•la
tran:ac:tionare valorile mobiliare.
......

Dupa incheierea perioadei de subscriere emitentul va depune demersurile în vederea
inregistrarii majorarii capitalului social la Oficiul Registrului Comertului si eliberarea
Certificatului constatator cu noul capital social. ln baza documentelor eliberate de Oficiul
Registrului Comertului, ASF va emite Certificatul de înregistrare a valorilor mobiliare si
Depozitarul Central va înregistra majorarea capitalului social. Actionarii vor intra in posesia
actiunilor subscrise la data inregistrarii acestora la Depozitarul Central. Emitentul si
intermediarul vor întreprinde toate demersurile în vederea admiterii la tranzactionare a
actiunilor emise, dupa inregistrarea noilor acţiuni la Depozitarul Central.
5.6.2. Toate pietele de c.'l'esterepentru /MM-uri sau sistemele multilaterale de tran:m:tionare
in cadrul carura. dupa cwwslinlele e111ite111u/11i.
s11111
deja admi.fe la tran:ac:tionare valori
mobiliare din aceem·i clasa ca si cele care urmea:::aaji oferite sau admise la tran:actionare.

ln prezent actiunile societalii se tranzactioneaza pe sistemul multilateral de tranzactionare
administrat de BVB - categoria AeRO Standard• sub simbolul MEOR.

5.6.3. Duca. simultan sau aproape simultan cu crearea valorilor mobiliare pentru cure se
soliei/a admiterea la tranzactionare pe o piuia de crestere penl/'11h\f,\l-uri suu in cadrul unui
sistem multilateral de tran:actionare salt care sunt oferile pltblicultd, sunt subscrise sau
plasate privat valori mobiliare din aceeasi clasa salt daca s1111t
create valori mobiliare din afle
dase c.·are vor fiice obiectul u1111i
plasamelll public sau prival, .\e i11dfr:ana/1/ru acestor
operati1111i.precum si 11111,wrul
si caracteristicile l'alorilor mobiliare c:are fac obiectul
operatiunilor in cau::a,

Nu este cazul.
5.6.4. 111
ca:ul admiterii la tra11:actio11are
pe o piaw de eres/ere pelllru /MM-uri sau in cadml
wwi sistem multilateral de tra11::actio11are,
injormatii de/aliate privind elllitalile care si-au
as11111ut
1111angajament ferm de a actiona ca i/1/ermediari pe pietele secundare si de a garallla
lichiditatea aceslora prin cotatii de van:are si cumparare, precum si o descriere a
principalilor termeni ai ungajamentului asumat.

Nu este cazul.
5.6.5. Detalii privind stabili:area

Nu esle cazul.
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5. 7. Deti11atoride valori mohili"re C{lretlore.'i<:
.rn le vmrdu
5.i.J. Numele si adresa de la locul de munca ale persoanei s<111
entiwtii care o/era spre
van::are valorile mobilia,·e, 11aturafunctiei m·11patesau a ulto,· relatii se11111ificath'e
avute de
potentialii van=atori cu emitent11lsau oricare di111repredecesorii aceswia sau parlile afiliate
la acesta i11cw:ml 11/Jimi/ortrei ani.

Conform Hotararii AGEA din data de 13.04.2021,Metalica SA cu sediul in Mun. Oradea, str.
Uzinelor. nr. 10, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J05/128/1991. Cod de
identificare fiscala RO 51179 actionarii au aprobat majorarea capitalului social cu suma
maxima de 850.790 lei. respectiv de la valoarea actuala 3.403.167.50 \ei pana la valoarea
maxima de 4.253.957.50 lei. prin emiterea unui numar 340.316 actiuni noi, nominative,
fiecare cu o valoare nominala si un pret de emisiune de 2,5 lei. in schimbul aportului in
numerar al actionarilor societalii.
5. ".2. Numarul si clasa valorilor mobiliare oferite de fiecare di111redetinatorii care doresc
sa vmula.

Conform Hotararii AGEA Metalica SA din data de 13.04.2021, majorarea capitalului social
se realizeaza prin emisiunea unui numar de 340.316 actiuni noi, nominative. ordinare,
dematerializate, cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare. cu acordarea dreptului de preferinta
pentru actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de
inregistrare (04.05.2021) care vor putea subscrie proportionalcu cota detinuta.

5. i.J. Contractele de rl!slrictionare

Nu este cazul.
5.8. Diluarea
5.8. l. O comparatie intre participarea la capitalul social si drept11rilede voi ale ac1io11arilor
existenli inainte si dupa majorarea c:apitalu/ui re=ultata in urma ofertei publice.
pre.rnp1111a11d
ca ac/ionarii existe11ti1111subscriu 11oileactiuni.

ln cazul subscrierii 100% a ofertei în cadrul dreptului de preferinta. capitalul social al
emitentului se va majora prin emiterea unui numar de 340.316 actiuni cu o valoare nominala
de 2.5 lei/actiune.
ln cazul in care fiecare actionar va subscrie actiuni proportional cu cota detinuta in capitalul
social al societalii la data de înregistrare. cota lor de participare la capitalul societatii va
ramane neschimbata.
ln cazul in care niciun actionar nu va subscrie în cadrul alertei. cota de participare detinuta în
capitalul social al societatii la data de inregistrare va ramane neschimbata.
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Daca un actionar nu subscrie actiunile la care are dreptul in cadrul dreptului de preferinta, sau
nu le subscrie integral. atunci cota sa de participare la capitalul social se poate diminua in
conditiile in care alti actionari subscriu în cadrul dreptului de preferinta.

5.8.2. ln ca=ulin care ac/ionarii existenli vor/ace ohiectul diluarii indiferent daca .rnhscriula
dreptul lor, deoarece o parte a emisiunii rele\'allle de actilmi este re=en·ata 111111,ai
a1111milor
inl'estitori (de exemplu, o oferta inslitutionala cuplata cu o oferta pelllru actio11ari),ar trebui
sa se indice si diluarea care va fi aplicata actionarilur exislenti in ca=ul in care ac:estiafiu:
u=de dreptul lor (i11plus .fata de situatia de la p1111ct11/
5.8. !. i11care mi fw: acest lucru).

Nu e cazul.

6. GUVERNANTA CORPORATIVA
111
aceasta sec:1iu11e
este explicat modul de administrareal i:111ite1111J/11i
si rolulpe1:wa11elor
implicate
in administrarea .mcietatii. /11piu~. aceastaJi1mi=e,i=a
i11for111a1ii
prfrind actiritalea anterioara a
membrilorperso11a/u/11i
de L'onclucr.nele 11frelsuperior,remum!rareaacestorasi lega/urapolen/ia/a
di111re
remuneraresi pe1for111a111e/e
emite/1/11/ui.

6./. Orga11ede admi11istrare,c:omluceresi s11pmvegl1ere
si cmuluc:eresuperioara
La data prospectului, componenta Consiliului de Administratie este urrnatoarea:
Dl. Stefan Constantin, in functia de Presedinle al Consiliului de Administratie al
socielalii;
societatea lnvestments Constantin. prin reprezentant permanent dl. Octavian
Avramoiu in funclia de membru al Consiliului de Administratie al societatii;
societatea Csorpi Saints SRL, prin reprezentant permanent dl. Iulian Chiriac in functia
de membru al Consiliului de Administratie al societalii;
La data prospectului. conducerea executiva a societalii Metalica SA este formata din:
Dl. Cirstian Alexandru, in functia de Director General

CONSTANTIN STEFAN - Presedintc Consiliu de Administr-.atie
Varsta:37 Ani
A,lresa de lu locul de numea: Oradea. Str. Uzinelor, Nr. IO
Ed11c:11tie
1,iformt1reprofesimwla:
Colegiul National Alexandru Ioan Cuza - Galati
Facultatea de Relatii Comerciale si Financiar-BancareInterne si lnternationale - Bucuresti
Experie1ttaprofesio11alt1:
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2016 2016 2016 2017 -

prezentprezentprezentprezent-

Presedinte CA Amplo SA
Presedinte CA Metalica SA
Presedinte CA Electroarges SA
Presedinte CA Aurora SA

Dl. Stefim Co11st,111ti11
in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al METALICA
S.A. declara ca:
intre dansul, respectiv alti membri ai familiei sale si ceilalti membri ai organelor de
administrare, conducere sau supraveghere ai METALICA S.A nu exista relatii de
rudenie si afinitate:
intre interesele Societalii METALICA S.A si interesele private ale dansului / alte
obligatii personale. nu exista niciun potential connict de interese;
nu exista nicio restrictie acceptata de dansul privind o evenutala cesionare a
participatiilor sale viitoare la capitalul social al METALICA S.A;
functia de Presedinte al consiliului de administratie al METALICA S.A nu este
detinuta in baza unui acord sau a unei intelegeri cu actionarii principali. clienti.
furnizori sau alte persoane;
Nu a fost pronuntata nicio condamnare pentru frauda împotriva dansului;
Nu a detinut calitati similare (organ de conducere, administrare, supraveghere) în
cadrul vreunei societali care sa fi facut obiectul vreunei proceduri de faliment, punere
sub sechestru sau lichidare in ultimii 5 ani;
Domnul Stefan Constantin a înregistrat urmatoarele sanctiuni publice din partea ASF:
Decizia ASF 293/20.02.2018, si Decizia ASF 1267/25.10.2018,in calitate de asociat
majoritar al unor societali cu raspundere limitata - în calitate de actionar al
emitentului, Decizia ASF 1160/26.09.2018, Decizia ASF 936/18.07.2019, Decizia
ASF 957/05.08.2020 si Decizia 1379/20.11.2020 in calitate de Presedinte al
Consiliului de Administratie al E\ectroarges SA ;
Nicio persoana din cele mentionate mai sus (din conducerea executiva si Consiliul de
Administratie) nu a fost vreodata împiedicata de o instanta sa mai actioneze ca
membru al unui organ de administrare. conducere sau supraveghere al unui emitent
sau sa intervina în gestionarea sau desfasurarea afacerilor unui emitent în cursul
ultimilor cinci ani:
Niciodata nu i-a fost interzis de o instanta sa mai actioneze in calitate de membru al
unui organ de administrare. conducere sau supraveghere al unui emitent sau sa
intervina in gestionarea sau desfasurarea afacerilor unui emitent;
Nu exista încheiat un contract intre METALICA S.A sau oricare dintre filialele sale si
dansul, prin care sa fie prevazuta acordarea de beneficii la expirarea contractului;
in ultimii 5 ani a detinut functia de administrator în cadrul unnatoarelor societali:

Nr.
Crt

I
2
3

Denumirea Societalii

Electroarges SA
Concifor SA
Elars SA

li-I/ I /\li L~I .\,I

Functia dctinuta

Perioada in care a fost
dctinuta rcsnectivc fonetic

Presedinte CA
Presedinte CA
Administrator Unic

20.09.2017 - orczent
04.01.2018 • orezent
::?8.05.2018• orezent

./3

4
5
6
7

Amplo SA
Metalica SA
Aurora SA
Transtec SA

Presedinte CA
Presedinte CA
Presedinte CA
Presedinte CA

21.08.2017 - prezent
O1.06.::?016
- prezent
17.07.2017- prezent
O1.06.::?016
- J0.04.20'.!1

OCTAVIAN A VRAMOIU - reprezentant permanent lnvcstcmcnts Constantin SRL Viceprcsedintc Consiliul de Administratic
Var.'ila:44 Ani
Adresa elela 1"c11/de m1111cll:
Oradea, Str. Uzinelor, Nr. 10;
Educutie si form"re pmfesimwla:

Liceul Teoretic Mihai Viteazu - Bucuresti
Facultatea de Drept- Bucuresti
niversitatea Titu Maiorescu- Bucuresti - Master in medierea conflictelor comerciale
Experielllu profesionala:

2002-2009 - Baroul Bucuresti - CA Avramoiu Octavian:
2009-20 IO- Ministerul Finantelor Publice - Consilier secretar de stat;
20 I0-2012 - Ministerul Finantelor Publice- Consilier Ministru de Finante;
2012-2015 - Baroul Bucuresti - CA Avramoiu Octavian;
2015-2017 - VicepresedinteCA si Director General Adjunct SIF Banat-Crisana:
2017 - prezent- Membru CA Neo Properties Development SA - One United Grup;
Dl. OCTAVIAN A VRAMOIU in calitate de membru al Consiliului de Administratie al

METALICA S.A. declara ca:
intre dansul, respectiv alti membri ai familiei sale si ceilalti membri ai organelor de
administrare. conducere sau supraveghere ai METALICA S.A nu exista relatii de
rudenie si afinitate;
intre interesele Societalii METALICA S.A si interesele private ale dansului / alte
obligatii personale, nu exista niciun potential conflict de interese;
nu exista nicio restrictie acceptata de dansul privind o evenutala cesionare a
participatiilorsale viitoare la capitalul social al METALICA S.A;
functia de membru al consiliului de administratie al METALICA S.A nu este detinuta
in baza unui acord sau a unei intelegeri cu actionarii principali. clienti. furnizori sau
alte persoane;
- Nu a fost pronuntata nicio condamnare pentru frauda împotriva dansului;
Nu a detinut calitati similare (organ de conducere. administrare. supraveghere) in
cadrul vreunei societali care sa fi facut obiectul vreunei proceduri de faliment, punere
sub sechestru sau lichidare in ultimii 5 ani;
- Nu a fost incriminat si nu a fost sanctionat niciodata de autoritatile statutare sau de
reglementare si nici de organismele profesionale desemnate;
- Niciodata nu i-a fost interzis de o instanta sa mai actioneze in calitate de membru al
unui organ de administrare. conducere sau supraveghere al unui emitent sau sa
intervina in gestionarea sau desfasurarea afacerilor unui emitent;
Nu exista incheiat un contract intre METALICA S.A sau oricare dintre filialele sale si
dansul, prin care sa fie prevazuta acordarea de beneficii la expirarea contractului;
în ultimii 5 ani a detinut functia de administrator în cadrul urmatoarelor societati:
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Nr.
Crt
I.

2.

Denumirea Societatii

Electroarges SA
BraiconfSA

Functia detinuta

Membru CA
VicepresedinteCA

Perioada in care a fost
detinuta respecth•e runctie
OI .06.2020 - 26.04.2021

08.2018 - prezent

IULIAN CHIRIAC - rcprezcnt:rnt permanent Csorpi Snints SRL - Membru Consiliul
de Administratie
Varsta:48 Ani
Adresa tle la /{}(.'III
de 1111111c:t1:
Oradea, Str. Uzinelor, Nr. 10;

Etl11catiesi formare pr0Je.-.imwlt1:
Liceul Dr. Mihai Ciuca- Saveni
Facultatea de Istorie- lasi
Experie11taprofesio11a/11:
1990-1991- Profesor Suplinitor:
1997-2013- Ofiter SRI;
2013-prezent- Director General Adjunct - BesMa:,,:Pharma Distribution;

Dl. lulit111Ilie Chiriac:in calitate de membru al Consiliului de Administratie al METALICA
S.A. declara ca:
intre dansul, respectiv alti membri ai familiei sale si ceilalti membri ai organelor de
administrare. conducere sau supraveghere ai METALICA S.A nu exista relatii de
rudenie si afinitate:
intre interesele Societatii METALICA S.A si interesele private ale dansului / alte
obligatii personale. nu exista niciun potential conflict de interese;
nu exista nicio restrictie acceptata de dansul privind o evenutala cesionare a
participatiilorsale viitoare la capitalul social al METALICA S.A;
functia de membru al consiliului de administratie al METALICA S.A nu este detinuta
in baza unui acord sau a unei intelegeri cu actionarii principali, clienti, furnizori sau
alte persoane;
- Nu a fost pronuntata nicio condamnare pentru frauda impotriva dansului:
Nu a detinut calitati similare (organ de conducere, administrare, supraveghere) in
cadrul vreunei societali care sa fi facut obiectul vreunei proceduri de faliment. punere
sub sechestru sau lichidare in ultimii 5 ani;
Nu a fost incriminat si nu a fost sanctionat niciodata de autoritatile statutare sau de
reglementare si nici de organismele profesionaledesemnate;
Niciodata nu i-a fost interzis de o instanta sa mai actioneze în calitate de membru al
unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau sa
intervina în gestionarea sau desfasurarea afacerilor unui emitent;
Nu exista încheiat un contract intre METALICA S.A sau oricare dintre filialele sale si
dansul, prin care sa fie prevazuta acordarea de beneficii la expirarea contractului;
în ultimii 5 ani a detinut functia de administrator în cadrul urmatoarelorsocietali:
Nr.
Crt
I.

Denumirea Socictatii

Metalica SA

ll·IH/\UJ·S/

.'l'.I

Functia detinuta

Membru CA

Perioada in care a fost
detinuta respective functic

31.03.2020 - _prezent
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Dl. CIRSTIAN ALEXANDRU CONSTANTIN - Director General
Varsf{l: 36 ani
Atlresu de la loc11Jde m1111c.·a:
Str. Uzinelor Nr. I O
Etlucatie ,\·iformare prtife.\·im1tt/{l:
Colegiul Tehnic Forestier- Campina
Facultatea de Utilaj Tehnologic - UTCB
Experie11tapr,ifesio11ala:
2009-2013 - Inginer Proiectant- Terra Pal linger SRL;
2013-2014- Inginer Proiectant- Lift Truck Utilaje SRL;
2014-2015 - Inginer Proiectant- Amaris Consulting SRL;
2015-2019 - Inginer Proiectant- Camusat Telecomunicatii SRL:
2018-prezent- membru CA Amplo SA;
2019-prezent- Director General Metalica SA
Dl. Cristi,m Ale.wmtlr11Cmtsta11ti11în calitate de Director General al METALICA S.A.
declara ca:
intre dansul, respectiv alti membri ai familiei sale si ceilalti membri ai organelor de
administrare, conducere sau supraveghere ai METALICA S.A nu exista relatii de
rudenie si afinitate;
intre interesele Societalii METALICA S.A si interesele private ale dansului / alte
obligatii personale, nu exista niciun potential contlict de interese;
nu ~xista nicio restrictie acceptata de dansul privind o evenutala cesionare a
participatiilor sale viitoare la capitalul social al METALICA S.A;
functia de Director General al METALICA S.A nu este detinuta in baza unui acord
sau a unei intelegeri cu actionarii principali. clienti. furnizori sau alte persoane;
Nu a fost pronuntata nicio condamnare pentru frauda împotriva dansului;
Nu a detinut calitati similare (organ de conducere. administrare. supraveghere) în
cadrul vreunei societali care sa li facut obiectul vreunei proceduri de faliment. punere
sub sechestru sau lichidare în ultimii 5 ani;
Nu a fost incriminat si nu a fost sanctionat niciodata de autoritatile statutare sau de
reglementare si nici de organismele profesionale desemnate:
Niciodata nu i-a fost interzis de o instanta sa mai actioneze in calitate de membru al
unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau sa
intervina în gestionarea sau desfasurarea afacerilor unui emitent;
Nu exista încheiat un contract intre METALICA S.A sau oricare dintre filialele sale si
dansul, prin care sa fie prevazuta acordarea de beneficii la expirarea contractului;
în ultimii 5 ani a detinut functia de administrator in cadrul urmatoarelorsocietati:
Nr.
Denumirea Societalii
Crt
I.
Amolo SA

// /I /-/.\li 1-SI 'i,I

Functia detinuta

Membru CA

Perioada în care a fost
detinuta respective funclie

19.02.2020- prezent
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p1!lllr11
11/li11111/
__
e.\'i:rciriu/i11a11ciar
complet. pelllru fll!/'\oa11ele 111elllionlll<-'
la 111111c111l
./.I.I li/erele (aJ .\] (c-J
_;;/
fli

6.2. I. Cw11111111111l
n:1111111crutiei
platile (i11dm·ivorice re1111111cra1ie
comlitio11atasau wnwmta)
si hene..ficiileîn 11at111·a
acordat<!,k catre e111i1e11I
,\i filialele wle pelllru serviciile de ori(:ejd
pn:.~taleîn bc:111:.ficiul
lor de penoa11a iii ,·wi=a. .-Iceste i11Jm·11wtii
se ji11·11b:a=a
i11divid11al.
cu
t.'Xcl!/Jlia
ca=ului i11care tara di: origine a emilentului 1111
impune co1111111ic:area
de i11jiirnw1ii
imlil'id11alb1tesau acestea 1111s11111
puhlicate i/1 alt}el de 1.·atreemi/e11t.

Rernuncratia neta incasata in anul 20:::W
de catre conducerea MCTALICA SA este preLcntata
in tubeiul de mai jos:
Nr.
crt.

Nume si prenume

I
2
3
4

Stefan Constantin
lnvestments Constantin
Csorpi Saints SRL
Cristian Alexandru Constantin

Functia dctinuta

Presedinte CA
Membru CA
Membru CA
Director General

Valoarea
remuncratici
llcil
8.548
9.520
9.520
15.384

Emitentul nu are obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor calre fostii membri ai
organelor de administratie. conducere si supraveghere.
Emitentul nu a acordai avunsuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si
supraveghere in timpul exercitiilor financiare analizate.

6.2.2. C11a111w1111/
toiul al sumelor alocate sau ac.·1111111/ale
de emitent sau de Jilialelc sale
pelllru plata pensiilor .rnu a altor he11ejicii.

Emitentul efectueaza plati in numele angajatilor proprii catre sistemul de pensii al statului
roman. asigurarile de sanatatc, in decursul dcrularii activitatii normale.
Toti angajatii sunt membri si de asemenea au obligatia legala de a contribui (prin intermediul
conlributiilor sociale) la sistemul de pensii al Statului roman (un plan de contributii
determinate al Statului). Toate con1ributiileaferente sunt recunoscute in profitul sau pierderea
perioadei atunci cand sunt efectuale. METALICA SA nu are alte obligatii suplimentare.
Socie1a1eanu este angajata in niciun sistem de pensii independent si. in consccinta. nu are
niciun Ici de obligatii in acest sens. Emitentul nu este ang<ţjat in niciun alt sistem de benelicii
post pensionare si nu arc obligatia de a presta servicii ulterioare fostilor sau actualilor
salariali.
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6.3. P11rtidp11tii/e
.\Î Of1IÎ1111ilt!
pe (IC/Îl111i

Cde mai rccel1/einfimuatii po~ihile fll'Îl'Înd parlidp1.lliiledl!li11111e
in capitalurile pmprii ale
e111it,.mt11/ui
si en 11/11ah•le
oplil111i
pe uctiu11ilee111itt!1111tl11i
dt• ca/re jiecarc cli11lre
,,ersow1d~
111e111io1w1e
la /llllll'llt! ./. I 1 literele fa) si (c).
1

Emitentul declara ca cele mai recente informalii referitoare la detincrile privind persoanele
rncntionate la pi.:t.6.1în capitalul social al Emitentului sunt:
-Dl. Stcfan Constantin dctine 80% din partile sociale ale 1-liferkCatalyst SRL si 85'}o din
partile sociale ale lnvcstmenls Constantin SRL
-1-liferkCatalyst SRL detine 47.015% din actiunilc emitentului,
-lnveslments Constantin SRL detine 41.683% din actiunilc emitentului.
- Avramoiu Octavian, Chiriac Iulian si Cirstian Alexandru-Constantin nu detin nici un fel de
participatii.
Emitentul declara ca nu exista informalii privind actiunile sale (capitalul social) care fac
obiectul unei optiuni sau al unui acord care prevede acordarea unor optiuni asupra actiunilor
emitentului.

7. INFOR,UATII FINANCIARE Sf INDICATORII CHEIE DE PERFORil,JANTA(KPI)
ln ac:emta sec1iu11es11111pre:entale injomwlii fi11a11ciare
i~toriceprin publicarea i1!for111a1iilor
financiare ,\i a i11dicatorilor-cheie
de pe1jor111,111/a
ai e111ilt!1111,l11i
Sunt pre:entate. de ase111e11ed,
i11for111atii
pril'ind pulith:a de diridende a e111ite11111l11i
si. dupll ,•a:, infiwmutii fi11a11darcpro
jim11a.

7.I. lrtformatii Jimmdare istorice
7.1.I. lnformatii finarn:iare istorice audiwle penim ultimele do11aexercilii .fi11a11ciare
{s,w
pentru orice perioada mai sc111·1a
de cam/ Ji111c1io11e,i=a
e111ite11t11/)
si rapor111/de azlllit
coresp1111:a/orjiecur11i
exerciti11.

Siluatiile financiare anuale ale Emitentului pentru perioadele încheiate la 31.12.2019 si
31.12.2020, care stau la baza elaborarii prospectului au fost auditate.
Situatiile financiare si rapoartele de audit corespunzatoare liecarui exercitiu se regascsc pc
pagina de internet a emitentului http://metalicaoradca.ro/uctionariat-metalica/

~.1.2.Modijican.!aclalcide referi11taco11tahila

Nu este cazul.
7.1.J. Stamlardefe de comahilitate

Societatea intocmestc situatii financiare individuale. Evidentele contabile ale societalii se tin
în limba romana si in moneda nationala.
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Formatul si continutul situatiilor linanciare anuale. principiile contJbile si regulile de
evaluare. precum si regulile de intocmire. aprobare. au<lilare si publicare a siluatiHor
linanciare anuale suni in concordanta cu actele normative comunitare in domeniul
contabilitatii transpuse in legislatia nationala prin Reglementarile contabile conformi! cu
<lirectivclceuropene aprobate prin Ordinul nr. 1802 20 l ➔ pentru aprobare,, reglementarilor
contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiilc financiare anuale
consolidate.
Emitentul intocmeste situatii financiare anuale si raporturi contabile periodice, potrivit Legii
contabili1a1iinr. 82/1991, republicata. cu modilicarile si completarilc ulterioare.
Î. I ../. i\lodijicarea cadrului comahil

Ultimele informalii linanciare istorice auditate ale emitentului care contin informalii
comparati\c pcmru exercitiul precedent. suni prezentate si elaborate intr-o forma compatibila
cu cadrul standardelor contabile care va fi adoptat in urmatoarele situatii financiare anuale
publicate ale emitentului.
Emitentul nu intentioneaza modificarea cadrului contabil in urmaloarele situatii financiare.
Î. I .5. /11cazul iii care i11/on11atiile
Jinanciw·euudita/e suni elaborate i11co11for111ila1e
cu
slwulurJele 11a1io11ale
Je c.:ontabilil"le.ac.:esteatrehuie sa inc/uda cel putin urmatoarele
eleme/1/e:

a) Bila11111l

2019
auditat

2020
auditat

Imobi Iizari necorporalc
lmobilizari corporale
lmobi lizari financiare

9.353
5.566.585

26.546
4.637.801

o

o

Active imobilizate

5.575.938
8.023. 738

4.66-U47
Î.6./5.68-

f.()90 650

-98 095

32.016
573.162
199.153
9.719.566
6.076.692
3.842.027
9.417.965
2.083.700
119.123
9.028
3.403.167

32.016
184.662
216.526
8.660..&60
5.27-1.986
3.602.000
8.266.347
1.993.831
96.136

o

o

4.341.327

4.341.327

Bihmt contabil prescurtat

Stocuri
Creante
lnvestitii financiare pe termen scurt
Casa si conturi la banei
Cheltuieli in avans
Acti,·c circulante
Datorii termen scurt

Active circulante nete/ Datorii curente nete
Tocaiactive minus datorii curente
Datorii pe termen lung

Provizioane
Vt:nituriin avans
Capital social
Prime de capital
Rezerve din reevaluare

fi

li/ J\11/·\/ ,.1

o
3.403.167

.JI}
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Rezerve
Profit/pierdere reportata
Profit/pierderea exercitiului financiar
Repanizarea profitului

12.983.661
-10.508.328
-2.996.841

Capitaluri proprii

12.989.707
-14.655.847
120.945
6.0.n
(l.176.380

o
7.206.11~

Sursa: Si11wliiji11a11ciare
e111ite111

h)

E\'(//u/ia co11t11/11i
tle pr,~fit .'iÎpierdere este 11n11a1oarea

Contul de profit si pierdere
prescurtat

Cifru <le11/tu:eri
neta
- Productia vanduta
- Venituri din vanzarca marfurilor
- Reduceri comerciale acordate
- Venituri din subvcntii de exploat aferente CA
Venituri aferente costului productici in curs de
executie
Venituri din subventii de exploatare
Alte venituri din exploatme
Venituri din exploatare - total

Cheli. cu mat. prime. consumabile si alte cheli mat
Alte cheltuieli externe
Cheltuieli privind marfurile
Cheltuieli cu personalul
Ajustari de valoare privind imob corporale si necorp.
Aiustari de valoare privind activele circulante
Alte cheltuieli din exploatare
Cheltuieli din exploatare - total
Rezultatul din exploatare

Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rczult:1t financiar
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultat brut
Rezultatul cxcrcitiului financiar

2019
auditat

2020
auditat

/2.777.33()

13.122.562
121.727
466.959

11.341.738
11.519.452
15.786
192.500

o

o

1.007.413

183.543
601.946
4.466.508
16.59-1.735
5.597.940
1.036.601
5.116
4.422.714
454.575
-1.145
4.909.384
16.402.198
192.537
9.297

o
533.818
1-018.561
6.438.894
1.113.890
77.446
5.636.793
485.154
391.620
2.843.244
l 7.I06. 16~
-2.787.603
17.734
226.972
-209.238
1-1.336.295
17.333.136
~2.996.8~1
-2.996.8~1

80.889

-71.592
16.60-1.032
16.483.087
120.9-15
120.9~5

Sursa: Si111atiiji11a11c:hm:
c:miMII

c) i\lctodele contahile si 1101elecxplic:ativc
Metodele contabile si notele explicative - Politicile contabile adoptate <le societale in
întocmirea situatiilor financiare anuale, pentru exercitiile financiare aferente anilor 2019 si
2020 pot li consultate de catre actionari la Nota 2 din Notele explicative la situatiilc financiare
anuale ce pot fi regasite alat pc site-ul www.bvb.ro la simbolul "MEOR". cal si pe site-ul
emitentului I\\\ 11.111ct.1licaora<le,1.ro
sectiunca Actionariat.
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Totodata. toate Notdc cxplil:ativc la situatiilc tinanciarc pc anii 2019 si 2020 se pol con~ulta
alat pe site-ul W\,w.bvb.ro la simbolul "Ml:.OR". cat si pc sile-ul emitcntulul
"\\ ,, .mct.ilicaor:Hka.m scctiunca ActionariaL

-. 1.fi. Siluurii/11fi11a11dan•como/idale

Emitentul intocmeste doar situatii financiare individuale.

"".I. 7. Dala i11frm11atiilorjina11ciarc

Ultimul c.xercitiufinanciar pentru care inforrnatiilc financiare au fost auditate s-a încheiat la
31.12.2020.
7.2. lnformutii Jimmciare inlt!rinmre.-.i11111!
i11fim1111tii
Jimmciare

Nu este c.uul.
7.3. A11ditaret1infim1111tii/or
ji111111dare
,11111t1le
-.3.1.

bţfimnariile fi11w11:iare
anuale i~roric:etrebuie

sajaca ohiccrul wwi auclitindepemlem.

Situaliile financiare ale emitentului pentru e:-..ercitiilefinanciare încheiate la si 31 decembrie
2019 si 31 dl!cernbrie2020 au fost auditate de catre societatea BDO Audit SRL. înregistrata în
Registrul Public electronic cu nr. FA 18, prin partener Razvan Cocei, auditor financiar, avand
autorizatia nr. AF2568 emisa de Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de
Audit Statutar.
Raportul auditorului. atat cel pentru anul 2019. cm si cel pentru anul 2020 prczinta opinii cu
rezerve.
Prezentam in continuare extra.,·tli11Raportul mulitoruluipentru mwl 2019:
··3. ln opinia noastra, cu exceptia efectelor posibile ale celor prezentate la sectiunea Bazele
opiniei cu rezerve a raportului nostru, situatiile financiare anexate ofcra o imagine lidela a
pozitiei financiare a Societalii la data de 31 decembrie 2019, precum si a performantei
11nanciarepentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul
Ministrului F'inantclor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile
privind situatiile financiare anuale individuale si situatiilc financiare anuale consolidate. cu
modi fi carile u Iterioare (""O!'vffP 1802/2014··).
Bazele pentru opinia cu rezerve
4. Noi m1am primit informalii suliciente si adecvate pentru a putea verifica suma de 485 mii
Lei reprezentând cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor. Prin urmare. noi nu suntem in
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masura sa c~primam o opm1e cu privire la aceste sun11:la 31 decembrie 2019, precum ~,
asupra valorii nete Je raportare a imobilizarilor corporale in suma de 5.6 milioane Lei. ,
5. Noi nu am primit informalii suticiente si adecvate pentru a putea estima valoarea
recuperabila neta a stocurilor in suma de 8 milioane Lei raportate la 31 decembrie 2019. Prin
urmare, noi nu suntem in masura sa estimam acele ajustari care ar li fo-;t necesare penlru a
raporta stocurile lu valoarea realizabila neta. in conformitate cu prevederile OMf P
I 802/2014. De ascmencn, noi nu am primit informatii suficiente si ndccvate pentru a putea
verifica valoarea productici in curs si a produselor linitein suma dc :?.9 milioane Lei. rap011atc
de Societate la 31 decembrie :?O19.
6. Societatea inrcgistreaza datorii fata de bugetele de stat sau locale. rcprelcntand contributii
sociale ale salarialilor, impozit pc salarii. TVA si impozit pc profit in suma totala de 2.2
milioane Lei. Aceste datorii au o vechime semnificativa, fiind purtatoare de <lobanzi
penalizatoare. Societatea nu a înregistrat datorii accesorii aferente acestor datorii tiscalc.
lnformatiile disponibile nu ne-au permis estimarea valorii datoriilor accesorii la 31 decembrie
2019. Prin urmare, noi nu suntem in masura sa estimam impactul acestor datorii asupra
situatiilor financiare atasate.
7. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele lntcrnationale de A udit
('·ISA'') si Legea nr. 162/2017 ("Legea··). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde
sunt descrise detaliat in sectiunea ··Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor
financiare" din raportul nostru. Suntem indcpendenti futa de Societate. conform Codului Etic
al Profcsionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde lnternationalc de Etica pentru
Contabili (Codul IESBA). conform ccrintelor etice care sunt relevante pentru auditul
situatiilor financiare in Romania. inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am îndeplinit
responsabilitatile etice conform acestor ccrinte si conform Codului IESBA. Credcm ca
probele de audit pc care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza
pentru opinia noastra cu rezerve.
Incertitudini semnilicative cu privire la continuarea activitatii
8. Asa cum este prezentat in Nota 14 ··Evenimente ulterioare si continuitatea activilatii""La 31
decembrie 2019, Societatea se afla într-o pozitie financiar.idificila. inrcgistrand o pierdere de
2,5 milioane Lei. De asemenea, in anul 2020 pandemia COVID-19 are un impact semnificativ
asupra Societalii prin diminuarea vanzarilor. diticultati in incasarca crcantelor si implicit
diminuarea productiei si acumularea de datorii. Din cauza ace.storclemente. in anul 2020 cca
mai mare parte a angajatiior au intrat în somaj tehnic. Prin urmare exista riscuri semnificative
cu privire la capacitatea Societalii de a-si continua activitatea in conditii normale:·

Extrus tlin Rt1port11/1111tlitoru/11i
pentru lllllll 21J2fJ:

"3. ln opinia noa,;;tra.cu C\.Ceptiaelcctelor posibile (para. 4-6) si ale efectelor {para. 7) ale
celor prezentate la sectiunea Bazele opiniei cu rezerve a raportului nostru. situatii Ic financiare
anexate ofcra o imagine fidela a pozitiei linanciare a Societalii la data de 31 decembrie 2020.
precum si a performantei financiare pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in
conformitate cu Ordinul Ministrului Finantclor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea
Reglementarilor contabile privind situatiilc financiare anuale individuale si situatiile
linanciarc anuale consolidate. cu modilicarilc ulterioare (··OMFP 1802/2014"").
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Bazele pentru opinia cu rczenc
4. a) Politica contabila a Societalii este de a recunoasle terenurile si cladirile la valori
reevaluate. ln con formitatc cu prevederiIc OtvtrP 1802/201-f reevaluarile trebuie facut~'CU
suticicnt,1 regularitate astfel indt valoarea contabila sa nu difere semnificativ de cca care ar t1
determinata folosind valoarea justa la data bilantului. Precedenta reevaluare a avut loc la 31
decembrie 2012. Datorita duratei semnificative de timp scurse de l.1ultima reevaluare. precum
si datorita lipsd unor informalii adecvate si suficiente cu pri\ irc la valoarea j usw. noi nu am
fost in masura sa identificam acele ajustari de\ aloare care fi necesare pentru a prezenta aceste
imobilizari la valoarea justa/realizabila la 31 decembrie 2020. respectiv 31 decembrie 2019.
Orice ajustare. daca ar li fost necesara ar afocta po7itia financiara ..lmobilizari corporale ... cu
efecte în capitalurile proprii la 31 decembrie 2020. respectiv 31 decembrie 20 I 9.
b) Noi nu am primit informalii suficiente si adecvate pentru a putea verifica cheltuielile cu
amortizarea in suma de 455 mii Lei raportate la 31 decembrie 2020 (2009:485 mii Lei). Prin
urnwre. noi nu suntem in masura sa exprimam o opinie cu privire la cheltuielik cu
amortizarea raportate de Societate la 31 decemhrîe 2020. precum si nsupra valorii nete de
raportare a imobilizarilor corporale in suma de 4.7 milioane Lei. respectiv asupra pierderii
reportate. Opinia noastra cu privire lu situatiile financiare aferente exercitiului financiar
precedent contine o rezerva cu privire la acest aspect.
5. Noi nu am primit informatii suficiente si adecvate pentru a putea estima valoarea
recuperabila neta a stocurilor in suma de 7,6 milioane Lei raportate la 31 decembrie 2020
(2019: 8 milioane Lei). Prin urmare. noi nu suntem in masura sa estimam acele ajustari care ar
li fost necesare pentru a raporta stocurile la valoarea realizabila neta. in conformitate cu
prevederile OMFP 1802/2014. Opinia noastra cu privire la situatiile financiare aferente
exercitiului financiar precedent cantine o rezervacu privire la acest aspect.
6. La 31 decembrie 2020, Societatea raporteaza creante in suma de 327 mii Lei având un risc
semnificativ privind recuperabilitatea. Noi nu am avut la dispozitie infonnatii suficiente si
adecvate pentru a estima acele ajustari care ar li fost necesare pentru a raporta creantcle in
suma de 327 mii Lei la valoarea lor de recuperare neta. in conformitate cu prevederile OMFP
1802/2014.
7. La 31 decembrie 2020. Societatea raporteaza cheltuieli in avans in suma de 133 mii Lei

reprezentând cheltuieli aferente unor demolari efectuate in exercitiile financiare precedente. ln
exercitiul financiar curent Societatea a raportat cheltuieli din reluarea cheltuielilor în avans in
suma de 66 mii Lei. Prin urmare, la 31 decembrie 2020 pozitia Cheltuieli in avans c majorata
cu 133 mii Lei. pozîtia Cheltuieli privind serviciile este majorata cu 66 mii Lei. iar pozitia
Pierderea reportata este diminuata cu 199 mii Lei.
8. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele lnternationale de Audit
( ..ISA") si Legea nr. 162/2017 ("Legea ..). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde
sunt descrise detaliat în sectiunea "Responsabilitatile auditorului într-un audit al situatiilor
financiare·• din raporlul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic
al Profesionîstilor Contabili emis de Consiliul pentru Stamlarde lnlernationale de Etica pentru
Contabili (Codul IESBA). conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul
situatiilor linanciare in Romania. inclusiv Regulamentul si Legea. si ne-am in<leplinit
responsabilitatilc etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Credem ca
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Incertitudini semnificative cu privire la continuarea activitatii
Asa cum este prezentat in Nota 16 „Continuitatea exploatarii.. la situatiile linanciare anexate.
la 31 decembrie 2020. Societatea se atla intr-o po7itie financiara dificila, înregistrând o
pierdere cumulata de 14,5 milioane Lei. Din cauza acestor elemente, exista riscuri
semnificutivc cu privire la capacitatea Societalii de a-si continua activitatea in conditii
normale fora un suport al actionarilor. Opinia noastra nu contine o rezerva cu privire la acest
aspect.··
-.3.2 lmlit.:an:acelorlalte il1/'or111atii
din pm~pect cun: uufost auditah' de auditori.

Nu este cazul.
7.3.3. /11 c,cul i11care i11fomwtiile.financiare din prospect 1111au Jhst extrase din sit11atiile
financiare auditate ale e111ile11t11/ui,
se 111,.mticmea:a
sursa ac,·stora si ji.1pllllca injiwmutiile
11usullf auditate.

lnf'ormatiile linanciare pe anii 2019 si 2020 din prezentul document au fost extrase din
situatiile financiare auditate ale emitentului.
7.4. /11tlil:11torii-clleiedeper/i>r11u1111"
(KPI)

/11marnra i11 care nu e~tepre:e/1/ata in alta parte i11doc11111e11t1il
de i11regis1rare
si i11ca:11/i11
care 1111emitenl a p11hlicati11dicatori-dieiede pe1jbmw111aJi1w11ciarisilsau opera1i01wlisau
a ales .,a inc:l11daasJji.!lde indicu/ori i11doc11me111J1I
de inregistrure. in doc11111e11111/
de
inregistrare se include o descriere a indicatorilor-cheie de pe1jiw111anla
ai c:111ite11111/11i
pentru
Jiecure exerdtiufinam:iar din perioada vi:ata de il1formatiilefi11a11dare
istorice.
/11 ca:id ÎII

care Kl'/ au jiist a11di1atide catre

Emitentul nu a publicat si nu doreste sa publice în prospect indicatori cheie de performanta
financiari si/sau operationali.
7.5. JU11tlific11ri
,,;em11ffii:util'e
"le pozitieijimmc:ittret1 emite11111J11i

O desaiere a oricarei mudţficari se11111ijicatil'e
a 1w=itiei.fi11a11darea gmp11/11icure s-a
produs de la sfarsi/111u//i11111l11i
exercitiu .fi11a11ciar
pentru ,·are au ji1s/ publicate si111atii
jhw11ciare auditate sau i11formutiijin,mciare interinwre, sau o declara/ie negativa adeci•ota.

Emitentul declara ca nu exista modiflcari semniticative a pozitiei financiare a emitentului de
la ultimele situatii financiare auditate (31.12.2020).

Ir/I
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probele de audit pe care Ic-am obtinut sunt sulicientc si adecvate pentru a furniza o baza
pentru opinia noastrn cu rezerve.

KI'I trebuie culculati pe o haza comparabila
auditori. trebuie memionat ace~ljapt.
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7.6. Pt1/itict1tle ,/i.'itrilmire11 dil'itlemlelor

\.'

'- ,, '

O tlc.w.:ri..:r..:
a polilic:ii e111ite11111/11i
prfrind tli~trihuir<!a
dil'ide11delorsi a uric:ord reslridii'in

ucest sens. Daco cmil..:11111/
nu dispune de o
11cgatirnodccmla.

asţ/d

de politica, trch11ici11c/11sa
o d..:darutic

Potrivit legii. orice actiunc subscrisa si varsata da dreptul la un vot în Adunarea Generala a
Actionarilor. dreptul de a alege si a fi ales in organele de conducere. dreptul de a participa la
distribuirea bendiciilor. precum si la orice alte drepturi recunoscute de lege,
Profitul societalii se stabileste pe baza situatiilor finandare anuale aprobate de Adunarea
Generala a Actionarilor. Profitul impozabil se stabilestc in conditiilc legii. Rcparti.rnrca
prolitul ui se face cu aprobarea adunarii generale a actionarilor. Societatea isi constituie fond
de rezerva si alte fonduri in conditiile legii. Plata dividendelor Cll\•cniteaclionarilor se face de
societate in conditiile legii.
ln cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va
hotari in consecinta. Suportarca pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul la capital si in limita capitalului subscris.
Cota de beneficiu destinata platii dividendelor se va repartiza proportional cu numarul
actiunilor dctinute de fiecare actionar. Potrivit legii societalilor comerciale. acestea se plutesc
in termenul stabilit de Adunarea Generala. dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobarii
situatiilor flnanciarc anuale aferente fiecarui exercitiu financiar incheint.
ln Legea 24/2018 - privind emilentii de instrumente financiare si opcratiuni de piala se
prccizeaza:
Art. 86 (2) Odaia cu fixarea dividendelor. .idunarea generala a actionarilor stabilcste si data în
care acestea se vor pluti actionarilor. Aceasta data nu va fi stabilita mai tarziu de 6 luni de la
data adunarii generale a actionari lor de stabilire a dividendelor.
(3) ln cazul in care adunarea generala a actionarilor nu stabileste data plutii dividendelor,
potrivit alin. (2). acestea se plutesc în termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii
adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendelor in Monitorul Olicial al Romanici.
Partea a IV-a. data de la împlinirea carcia societatea este de drept in intarzicre.

Emitentul declara ca la data întocmirii prospectului societatea nu dispune de o politica privind
distribuirea dividendelor.
I'c11/rujiecare ei:erdtillfina11c:iardin perioada \'i:ata de sit uatiilejbumciare a1111ale,
1•aloarea
divic/endelorper ac1i1111e,
e\·c11111al
e1j11s/ata
pr.:11/1"11
a 11ermi1eefi!ctuarr.:awwr c:ompararii,i11
ca:ul i11care mmuirul de aclitmi ale e111ite111ului
s-a modi/icat.
Societatea nu a acordat dividende în perioada anal izatJ. ln 2019 a obtinul pierdere. iar profitul
realizat in 2010 nu a fost repartizat.

7.7. / 11.f<,mmtii
jimmc:iare pm fimm,

Nu este cazul.
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lt, aci:us/a 1·cc1it111e
rnlll pn::c11/uli: i11fi1r111atii
JWiri//!I actio11ariiprincipali ai c111itl!11l11l11i.
exi.1·te11111
umw
polt!ntiali! co11flhtt!de i11tcresi:inm! w11d11ccrl!a
.\"llfJt!l"Îoara
.1·icmiti:111.rnpita/111soda/ al e111iti:11111l11i.
pri!1.'11111
si ii!formatiipril'i11dtra11=actiile
cu parii a_filiafL•.procedurii!!iucliciari:si di! arhilrai si
COllll"l/Clele.\"l!llllli}icat
Îl'C.

8.1. Pri11dpalii actimwri

8.1. I. fli 11w.rnrai11care act!ste i11jim11atii
s11111
L'lfl10sc11le
di: emiu:111,1111111de
oricarci
pasoa11i:cari:. iii mod direct sau i11clirecl.
ari: 1111
interes i11capilalul .wu drl!pturile dl! vot ale
emitentului cari! rl!pr<:=illla
cel p111i11
5 % di11capita/11/total .WII drepturile de l'ot totale.
prl!c11111
~i cwm/1111111/
i11teri!rnl11i
.fil!carei usţfel de persoane, la dala doc11111e11111/ui
de
înregistrare, sau, i11absenta unor a.\tfeldl! persoane, o clec/amtic ll(!galirnadr.!L'l'ata.

La dala de reforintn a AGEA prin cari! s-a aprobai majorarea capitalului social. alti actionari
care detin direct sau indirect un procentaj din capitalul social al Metalica SA si care trebuie
notificati in temeiul lcgislatiei. sunt:

Numar de actiuni dctinutc

Aport la capitalul social
(oA,)

Hiferk Catalyst SRL
lnvestments Constantin SRL
Alti actionari
-'-

640.000
567.417
153.850

-

,-\

,'t.lNFOR,WATJIPRIVJNDACTJONARII Sf DETINrl TOR/I DE VALORI MOBJUARE

Denumire actionar

:~~\"
~

-----------------------------------\li I III< l \I

47.015%
41.683%
11.302%

8.1.2 !,1for111atii
din care sa rl!iasa daca aclimwrii principali ai emite11111lui
au drl!pturide

,•otdiji!rite sau o declaratii! 111?gatfra
mlecrnta.
Conform actului constitutiv ale societalii si prevederilor legale incidente. niciunul dintre
actionari nu are drepturi de vot diferite. Fiecare actiunc a societalii ofera dreptul la un vot in
adunarea generala. Nu exista o ingradire a dreptului de vot.
8. J.3. /11ma.rnra i11care aceste i1ţfor111alii s1111/c1t110sc111c
de l!mi1e111.
se rreci=ea=adaca

c111ite11111/
est!!de1i11111
sau co111mla1,
direct sau i11dircc1.si dl! ca/re cine si se de.w:rienatura
colllrolului si 111a.rnrile
adoplate pe111ruc:aacest co11trolsa 1111fie exercitat i11mod "h1d1•.
Emitentul este controlat direct. de calre Hiferk Catalyst SRL, in proportie de 47,015% si de
catrc lnvestments Constantin SRL. in proportic de 41.683%.
Asocialii societalii Hiferk Catalyst SRL este urmatoarca:
Stclim Constantin: 80% din capitalul social
Dumitrache Silviu-Bogdan: 20% din capitalul social
Asocialii societalii Investments Constantin SRL este urmatoarea:
Stefan Constantin: 85% din capitalul social
Dumitrache Silviu-Bogdan: 15% din capitalul social
Dl. Stefan Constantin isi exercita controlul in limitele prevazute de cadrul legislativ.
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8 /. -I. O di:sah:re a acordurilor ,·111wsc11te
de emit.:111.
a caro,• aplicare poate ge11aa sem
i111piedit.:a.
la o d,,w 11/leriOLwa
o ,·c:l1i111hare
a c:0111rolului
asupra e111i1e11111/ui.

'u esh.:cazul.
H.2.Prm:etlurijmlic:i,tresi ,le arbitr,ţj
8.2. l. hţformalii prii-im/ orice: procedura g11n:ma111em,,lo.
judiciara sau de arbitraj (i11dusil'
orice as(/d de proceduru i11derulare sau 17otr.:11tiala
de care e111ite11111/
ari! c11110.~1i111a)
din
11/timeli:12 luni, cel p11ti11,
care ar plllca m·ca sau a al'lll rece/li cji:cte se11111ijh-atÎl'e
a.wpra
po:itici jl1u111ciare sau a proji1ahiliw1ii e111ite11111/ui
si .mii u gr111711/11i,
sau o dcdaratie
11egaliva adecvata.

Nu este cazul.

8.3. Co11jlictede i11tere.,·e
la 11fre/11I orga11elor,te mlmi11i.'itrare,
c:muluceresi .mprm•egllere
si ul cmuluc:erii.mperim,re

Emitentul aplica principiile si transparenta impusa de legislatia pietii de capital.
Emitentul declara ca nu detine informalii privind orice conllict de interese existent sau
polential intre obligatiile fata de emitent a persoanelor mentionate la pct. 6.1 si interesele sale
private sau alte obligatii.
8.4. Tra11:.uctii
Cllpttrti 1,jili11te

La 31 decembrie 2020. Societatea are urmatoarele solduri:

2019

2020

Creantc
AMPLO SA

100.476

-

Datorii
AMPLO SA
ELECTROARGES SA
BRAICONF SA
INVESTMENTS CONSTANTIN SRL
CSOARPI SAINTS SRL

973.461
62.551
28.422
9.520
9.520

684.826

2019

2020

108.797

..J4.074
89.154

Vanznri
AMPLO SA
AMPLO INDUSTRY
ELECTROARGES SA

28.42::!
19.040
19.040

555.452

ACHIZlTII
AMPLO SA

li IJ /·/\'li/-\/
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1.148.461

127.816

~.<.
,\li I li/(

J•r1J\ţh.·, I

I q

l I· 11,·111n,t I\,

\l('I'(

"'-6'
~~

I/"

r"'f\

•

~
i;

~

AMPLO INDUSTRY
BRAICONf- SA
INVESTMENTS CONSTANTIN SRL
CSOARPI SAINTS SRL

28.-422
415.602
218.612

()

13.280
2.722
1.331.000
1.288.S00

~

.,

/

8.5. Capita/11/.rndttl

Potrivit Certificatului Constatator nr. 4 I2638!03.06.2021 eliberat de Oficiul Registrului
Comertului. capitalul social subscris si varsat al emitentului este de 3.403.167,5 Ici. varsat
integral. divizat in 1.361.267 actiuni nominative cu valoarea nominala de 2.50 lei fiecare.
Actiunile foc parte din nceeac;i categorie de actiuni. sunt ordinare, nominative. indivizibile.
integral plutite si emise in forma dematerializata. Actiunile emitentului conlcra detim1torilor
lor drepturi egale. Fiecare actiunc confera titularului sau dreptul la un vot in Adunarea
Generala. dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere si dreptul de a participa la
distribuirea beneficiilor.

Structura actionariatului la data de relcrinta a AGEA este urmatoarca:
Denumire nctionnr

Numar de actiuni dctinutc

Aport ln c;1pitnlulsocial

1-lifcrkCatalvst SRL
lnvestments Constantin SRL
Alti actionari

640.000
567.417
153.850

47.015%
41.683%
11.302%

(U/11)

Se pn:c:i:c<cada,.:ap1:sle JO% din capitalul social a.fost i·arsat pri11i11ter111edi11l
altor actiw
decar 1111111erarul
i11perioade1vi::atade sit11atiilefinanciare anuale

Nu este cazul.
N1111wnll
si caracteri,·ticilc pri11cipal11
a/1:acti1111ilor
care m1 reprc=intacapital. t.!acaexista.
Nu este cazul.

N11111arul.
l'aloarea contubila ~i rnloarea 11omi11a/aa rn.:tillni/ore111il1:11tu/ui
deti11111e
de
emitelll sau in 11111,wle
emiti:11111/ui
ori d1:catre jiliald1: ace\luia.
Actiunilc proprii detinute de emitent sunt in numar de 1.209, recunoscute in situatîilc
financiare la valoarea de 6.166 Ici. fiecare cu valoarea nominala de 2.5 lei/actiunc.

Cuw111111111l
mlo,-ilor mohiliarc r:onvertihik pre,d1i111hahilesau i11solit1:de honuri de
subscriere. cu indicarea comlitiilor si a pmceduri/or de c:1111i-ersie.
schimb sa11subscriere.
Nu este cazul.

b1/im11a1ii
de.vwe orice drept elea,:hi:itie si wu obliga/ie a(erclll(a) capita/11l11i
al/lori:al. dar

li /1//,\IJ

I\/
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ln Adunarea Generala a Actionarilor din data de 13.04.2021 actionarii Mctalic.i SA au
aprobat majorarea capitalului social intr-o singura etapa. prin contributii in numerar cu suma
maxima de 850.790 ki. respectiv de la valoarea curenta de 3.403.167,5 Ici la valoarea
maxima de 4.253.957.50 lei. prin emiterea de maxim 340.316 actiuni noi. nominative. liecarc
cu o valoare nominala si cu pret de emisiune de 2.5 Ici.
Majorarea de capital social se realizcaza cu scopul de a obtinc lichiditati pentru diminuarea
datoriilor Societalii si sustinerea programului minimal de investitii.
Majornrea de capital social se va efectua cu respectarea dreptului de prefcrinla al actionarilor
societalii inregistrati la data de 04.05.2021 în Registrul Actionarilor linul de Depozitarul
Central. Numarul drepturilor de preferinta este egal cu numarul de actiuni înregistrate la data
de înregistrare aprobata de AGEA (04.05.2021).
ln acest sens, licean: 4 (patru) actiuni detinutc determina posibilitatea de a subscrie o actiune
noua. ln cazul in care. din calculul matematic, numarul ma,im de actiuni care poate li
subscris în cadrul dreptului de prefcrinta nu este un numar întreg. numarul maxim de actiuni
care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit in minus la întregul inferior.
Perioada în care va putea li exercitat dreptul de prcferinla va li de I luna.
Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.
Hotararea AGEA de majorare a capitalului social din data de 13.04.2021 a fost publicata în
Monitorul Olicial partea a IV nr. 222-l/03.06.2021.
/11jim11atii
privind capitalul social al oricarui 111e111hr11
al grnpul11icare ji.1ce ohiectul unei
optiuni sau al w111iacord crmditimwt sa1111ec1mditimwt
care prerede anwdare" 11110r
opti1111i
as11p1·acapitalului si detalii pril'ilul opti1111i/e
rc.vpectire, inc:lusil'identitatea persoanelor la
care se reji:ru.
Nu este cazul.
8.6. Actul co11stit11til•
si stt1tllt11/

O scurta de,criere a orh:arei pren!cleri din acilii constillltiv, stat/li. carta sau 1111
regulament
care ar putea a,,c:aca efect amanarea, suspendarea sau împiedicarea sc.:ltimhariic.:0111ro/11/ui
asupra emite11t11/ui

Nu este cazul.
H.7. C,mtructe importante

Rez11111at11I
oricarui cm1tracl important (altele dccat cele i11c.:/1eiate
in cadrul nnmwl al
acth-itatii) im.:lteiatde catre e111ile11t
sau orice alt memhru al grupului, in <-'llr.,111
anului
i111ediat
a/1/criorpublicarii doc11111e11t11l11i
de i11registrarc.
Emitentul declara ca nu exista contracte importante (altele dccal cele incheiate in cursul
normal al activitalii) încheiate de calre emitent în cursul anului imediat anterior publicarii
prospectului.
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9, DOCUMENTELEDISPONIBILE
Acest Prospect împreuna cu Formularul de subscriere si Formularul de revocare vor fi
disponibile pe website-ulEmitentului, la adresa ,.,·ww.metalicaoradea.ro,
pe website-ul Bursei
de Valori Bucureşti, Ia adresa \VWw.bvb.ro , pe website-ul Intermediarului, la adresa
www.itbfinwestro, iar variantele informa tiparita ale acestuia vor fi puse la dispozitiegratuit,
la cerere, in timpul programuluinormal de lucru, la sediul Emitentuluidin str. Uzinelornr. I O,
jud. Bihor, Remania (tel: +40259.267.621)si la sediul central al Intermediaruluidin Arad.str.
Dimitrie Bolintianeanu,nr.5,jud. Arad, Romania (tel: +40257.281.611).
Infonnatiile din acest Prospectsunt exacte numai la data mentionatape prima pagina a acestui
Prospect, respectiv la data aprobarii prezentului Prospect. Este posibil sa fi intervenit
modificari in activitatea şi situatia fmanciara a Emitentului de la acea data.
documente vor fi disponibiJe pe website-ul Emitentului
la adresa
www.metalicaoradea.ro,iar copii ale acestora vor putea fi solicitatela sediul Emitentului:
- Situatiile financiare auditate ale emitentului pentru exercitiul financiar incheiat la 31
decembrie2020,
- Situatiile financiare auditate ale emitentului pentru exercitiul financiar incheiat la 31
decembrie2019
- Actul Constitutiv
Urmatoarele

EMITENT
METALICA SA
DrRECTOR GENERAL
ALEXANDRUCON T

INTERMEDIAR

IFBFINWESTSA
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