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ln temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) si d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) si (3),
art. 7 alin. (2), art.14 si art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiintarea, organizarea si

functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari

prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,

Având în vedere

hotarârea AGEA METALICA S.A. Oradea din data de 30.08.2019 de majorare a capitalului

social, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4029/25.09.2019,

solicitarile formulate de SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.,

prevederile art. 6 alin. (1), art. 16 alin. (1) si art. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii
de instrumente financiare si operatiuni de piata,

în baza analizei directiei de specialitate si a hotarârii adoptate în sedinta din data de

20.11.2019, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a decis emiterea urmatorului

act individual,

DECIZIE

Art.1. Se aproba prospectul UE pentru crestere întocmit în vederea majorarii capitalului
social al societatii METALICA S.A. Oradea, care urmeaza sa fie publicat pe site-urile web

ale Intermediarului (www.viennainvestment.ro), emitentului (www.metalicaoradea.ro) si
B.V.B. (www.bvb.ro), cu urmatoarele caracteristici:

- Obiectul ofertei: maxim 1.430.894 actiuni
Perioada de derulare: 22.11.2019 - 22.12.2019

Pretul de subscriere: 2,50 lei/actiune,
Intermediarul ofertei: SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.,

Locul de subscriere: conform informatiilor din prospect

Art.2. Oferta se va desfasura cu respectarea tuturor conditiilor din prospect.

Art.3. Responsabilitatea privind operatiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu

prevederile prospectului si ale reglementarilor incidente revine intermediarului ofertei,

intermediarilor implicati în derularea ofertei si ofertantului, cu luarea în considerare a

atributiilor fiecaruia.



Art.4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisa la A.S.F. însotita de dovada

virarii cotei de O,1 % determinata pe baza subscrierilor realizate in cadrul ofertei, în

conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autoritatii de

Supraveghere Financiara, republicat.

Art.5. Prezenta decizie se publica în Buletinul A.S.F.
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