
RAPORT CURENT nr. I din 21.03.2018
Conform Regulamentului nr. l/2006, art. 113, privind emitentii si operatiunile cu valori

mobiliare

Raportul curent conform art.ll3,litera A, alin. l, subpunctul b) din Regulamentul nr. 112006.
Data raportului: 2 1.03.20 I 8
Denumirea entitdlii emitente ELVILA S.A.
Sediul social: Bucuregti, str. Siriului nr.74-76, Sector 1,
Num[ru] de telefon/fax: Telefon: 004 - 0372.131.810,
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerlului: RO 1127342I
Numdr de ordine in Registrul Comerlului J40/12487 /1998
Capital social subscris qi vdrsat: 26.579.7 66 LEI
Piala reglementatd pe care se tranzacfioneazd valorile mobiliare emise: AeRO a BVB.

.

I.Evenimente importante de raportat

Convocare Adunare Generald a Aclionarilor pentru data de 26127.04.2018, avdnd urmdtorul
con{inut:

CONVOCARE

Avdnd in vedere dispoziliile art. Ill 9i art. 117 din Legea nr.3Lll990,art. 15,16, 18 9i 19 din
Actul Constitutiv, Consiliul de Administra{ie al ELVILA S.A., cu sediul in Bucuregti, str.
Siriului nr.74-76, Sector 1, inmatriculatd la O.R.C.T.B. sub nr. J4011248711998, C.I.F. RO
11273421convoaci Adunarea Generali Ordinari a Ac{ionarilor societi{ii pentru data de
26.04.2018, ora 12.00, ce urmeazd a avea loc Ia sediul acesteiao situat la adresa sus-
meh{ionati.

in cazul neindeplinirii condiliilor legale cu privire la desfrgurarea Adundrii la data menlionatd
mai sus, a doua Adunare se convoacl pentru data de 27.04.2018, ora 12.00, in acelaqi loc, cu
aceeagi ordine de zi gi avind aceeaqi datl de referin{d.

Vor fi indreptdfifi sd participe la lucrdrile Adundrii Generale Ordinare a Aclionarilor, astfel
convocate, gi sd voteze in cadrul acesteia, ac{ionarii inscrigi in Registrul Aclionarilor ELVILA
S.A. la sfdrqitul zilei de 11.04.2018, stabiliti ca dati de referinfi.

Ordinea de zi va fi urmdtoarea:

1. Prezentarea gi aprobarea raportului administratorilor pentru anul financ iar 2017.
2. Prezentarea raportului auditorului pentru anul financiar 2017.
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3. Prezentarea gi aprobarea bilanfului contabil, a contului de profit gi pierdere pentru anul2017,
precum qi propunerea de repartizare a profitului rdmas dupd distribuirea pe fond de rezewd
legalS, in exerciliul financiar 2017.
4. Descdrcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciliul financiar 2017.
5. Prezentarea gi aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli pe anul 2018.
6. Supunerea spre aprobare a componenlei Consiliului de Administra(ie al societdlii pentru
urmdtorii 4 ani. Menfinerea cuantumului actual al remunerafiei cuvenitd membrilor Consiliului
de Administrafie.
7. imputernicirea dlui Viorel CATARAMA, Pregedintele Consiliului de Administralie gi
Directorul General al societdlii pentru a intocmi, semna gi efectua toate actele gi demersurile
necesare pentru ducerea la indeplinire a hotdrdrii prezentei Adundri Generale Ordinare a
Aclionarilor, incluzdnd dar nelimitAndu-se la semnarea Actului Constitutiv ce va fi depus la
Ofi ciul Registrului Comer,tului Bucuregti.
8. Aprobarea datei de 15.05.2018 ca Dat[ de inregistrare conform prevederilor art. 106
coroborat cu art. 86 alin. I din Legea nr.24/2017, pentru identificarea acfionarilor asupra cdrora
se rdsfrdng hotdrdrile adoptate in prezenta Adunare Generald Ordinard a Acfionarilor, gi a datei
de 14.05.2018 ca Ex-Date in conformitate cu prevederile art. 2litera f) din Regulamentul CNVM
nr. 6/2009. intruc6t hotdrdrile adoptate in cadrul prezentei Adundri Generale Ordinare a
Acfionarilor nu determind efectuarea weunei pl6fi cdtre aclionari, acegtia nu vor decide asupra
Datei Pldfii, astfel cum este definit[ la art.2,litera g) din Regulamentul CNVMnr. 612009.

I. Materiale informative

Vor fi puse la dispozi{ia acfioparilor, incepind cu data de 23.03.20L8, in intervalul orar
09.00 - 1.5.00, in zilele lucritoare de luni pini vineri, la sediul Societifii, sau permanent pe
site-ul oficial al acesteia wyw,elvila.ro, in secliunea Noutdli, documente aferente ordinii de zi,
respectiv: Formularele procurilor generale/speciale, lista cuprinzdnd informafii referitoare la
numele, domiciliul gi calificarea profesionald a persoanelor propuse pentru funcfia de
administrator (aceasta putAnd fi consultatd gi completatd de aclionari in condifiile art. I 17 teza a
doua gi art n71 din Legea nr. 3lllgg0), raportul auditorului pe anul 2017, raportul
adrpinistratorilor pe anul 2017, situaliile financiare anuale compuse din, Bilan! ELVILA S.A. la
data de 31.12.2017, Situalia Modificdrilor Capitalului Propriu pentru exercifiul financiar incheiat
la 3l decembrie 2017, Situafia Fluxurilor de Trezorerie pentru exerciliul incheiat la 31
Decembrie 2017, Note explicative 2017, Propunere de repartizare a profitului net aferent
exerciliului financiar incheiat la 31 decembrie 2017, proiectele de hotdrdre propuse spre aprobare
gi Procedura privind organizarca qi desftgurarea Adundrii Generale a Acfionarilor ELVILA S.A.
din data de 26127 aprilie 2018 (ce include procedura de vot prin reprezentant cu procurd
generalS/special[).

Acfionarii pot obfine la cerere, gi contra cost, copii ale documentelor puse la dispozilia acestora,
gi enumerate mai sus.

il. intreblri referitoare la ordinea de zi
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Oricare dintre ac{ionari, indiferent de numirul de acfiuni de{inute, poate adresa in scris,
intrebiri privind subiectele de pe ordinea de zi, inaintea datei de desllqurare a qedin{ei
Adunirii Generale.

intrebdrile pot fi adresate in scris, in format fizic la sediul societdlii, personal sau prin servicii de
curierat/pogtale cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semndtura electronicl extins[
incorporati conform legii nr. 455/2001,1a adresa de e-mail iuridicfdelvila.ro, astfel incdt sd fie
recep{ionate de societate pdnd la data de I I .04.2018 ora 16.00. in cererea/adresa/mailul de
solicitare, semnate gi qtampilate, dupd caz, de actionari sau de imputerniciliilreprezentanfii legali
ai acestora, se va menliona clar gi cu majuscule: ,,INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI -

PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 26127.04.2018.

Societatea va rdspunde intrebdrilor adresate printr-un raport curent publicat pe pagina de internet
a Bursei de Valori Bucuregti, wr,nw.bvb.ro incep6nd cu data de 12.04.2018 ora 18.00, putdnd
formula un rdspuns general pentru intrebdrile cu acelagi con{inut.

Cerinfele de identificare menfionate mai jos, in urmitoarea secliune referitoare la completarea
ordinii de zi, sunt aplicabile gi pentru acfionarul persoand frzicd, gi/sau reprezentantul legal al
ac{ionarului persoand juridic[ care adreseazd intrebdri privind ordinea de zi a gedinlei Adundrii
Generale.

UI. Dreptul ac{ionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul ac{ionarilor
de a prezenta proiecte de hotlrAre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi,a Adunlrii Generale.

Acfionarii reprezentdnd individual sau impreund, cel pu[in 5%o din capitalul social al societdlii au
dreptul de a solicita Consiliului de Administralie, in scris, in termen de cel mult l5
(cincisprezece) zile de la data publicdrii convocdrii iniliale in Monitorul Oficial al Romdniei
Partea a IV-a p0nd la ora 16.00, (pdnd pe 06 04.2018 ora 16.00) introducerea unor puncte noi pe
ordinea de zi a gedinfei Adundrii Generale sau pot formula in scris propuneri de rezolutii
alternative la punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a qedin{ei Adundrii
Generale.

Aceste solicitdri ale actionarilor trebuie sd indeplineascd cumulativ urmdtoarele condilii:

- in cazul ac{ionarilor persoane frzice - sd fie insofite de copiile actelor de identitate ale
aclionarilor (actele de identitate prezentate de acfionari trebuie sd permitd identificarea
acestora in Registrul acfionarilor societdfii finut de Depozitarul Central S.A.).

Aceleagi cerinfe de identificare vor fi aplicabile gi pentru acfionarii persoane frzice care
adreseazd intrebdri privind punctele de pe ordin ea de zi a gedinfei Adundrii Generale.

- in cazlul ac{ionarilor persoane juridice - sd fie inso}ite de un certificat constatator in
original sau copie conformd cu originalul, eliberat de Registrul Comerfului, sau orcice alt
document, in original sau copie conformd cu originalul, emis de cdtre o autoritate competentd
din statul in care acfionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la
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data publicdrii convocdrii Adundrii Generale, care sd permitd identificarea acestora in in

Registrul aclionarilor societ[lii finut de Depozitarul Central S.A.

Calitatea de reprezentant legal va fi luatd din Registrul acfionarilor primit de la Depozitarul
Central S.A. Cu toate acestea, dacd aclionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in
legdturd cu reprezentantul sdu legal (astfel ?ncdt Registrul Aclionarilor sd reflecte acest lucru),
atunci certificatul constatator/documentele similare menlionate mai sus trebuie sd facd dovada
reprezentantului legal al aclionarului.

Documentele care atestd calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limbd strdind alta decdt
englezd, vor fi insolite de o traducere, realizatd de un traducdtor autorizat in limba romdn[ sau
englezd. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestd calitatea de
reprezentant legal al acfionarului.

Aceleagi cerinle de identificare vor fi aplicabile gi pentru aclionarii persoane fizice care
adreseazd intrebdri privind punctele de pe ordinea de zi a gedin{ei Adundrii Generale.

- Fiecare punct nou trebuie si fie inso{it de o justificare qi/sau de un proiect de hotirire
propus spre aprobare Adunirii Generale.

- SI fie transmise gi inregistrate in scris, in format frzic la sediul societdfii, personal sau prin

servicii de curierat/pogtale cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semndtura electronicd
extinsd incorporatd conform legii nr. 45512001, la adresa de e-mail iuridic@elvila.ro, in

termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publiclrii convocirii ini{iale in
Monitorul Oficial al RomAdiei Partea a IV-a pini la ora 16.00. (pdnd pe 06 04.2018 ora

16.00)

Cererea/adresa/mailul de solicitare, precum gi documentele atagate, semnate gi qtampilate, dupd
caz, de aclionari sau de imputernicifii/reprezentanlii legali ai acestora, vor confine men{iunea
clard 9i cu majuscule: ,,PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZU PROPUNERI
DE REZOLUTII ALTERNATIVE - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN
DA.TA DE 26/27 .04.201 8.

in vederea identific[rii gi dovedirii calitdlii de ac{ionar a unei persoane care face propuneri
pentru completarea ordinii de zi (sau care adreseazdintrebdri conform art. 13 din Regulamentul
CNVM nr. 6/2009), societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care
rezultd calitatea de acfionar gi numdrul de acfiuni delinute.

in cazul in care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determind
modificarea ordinii de zi a Adun[rii Generale comunicatd deja ac]ionarilor, societatea va face
disponibild o ordine de zi revizuitd, folosind aceeaqi procedurd ca gi cea utilizatd pentru ordinea
de zi anterioard, inainte de Data de referinld gi cu respectarea termenului de 10 zile pdnd la
Adunarea Generali, stabilit de Legea rtr.3ll1990

IV. Dreptul ac{ionarilor de a formula propuneri de candidaturi pentru func{ia de
administrator.
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Acfionarii, au dreptul de a formula propuneri de candidaturi pentru funcfia de administrator,
adresate Consiliului de Administrafie in scris, in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la
data publicdrii convocdrii iniliale in Monitorul Oficial al Rom6niei Partea a IV-a pdnd la ora
16.00. (pdnd pe 06 04.2018 ora 16.00).

Pe ldng[ cerinfele prevdzute la secfiunea anterioar5, aceste solicitdri formulate de actionari
trebuie sd indeplineascd cumulativ gi urmdtoarele condilii:

- Solicitdrile sd cuprindd informalii cu privire la nurnele, localitatea de domiciliu gi calificarea
profesionald a persoanelor propuse pentru funcliile respective. Prin formularea propunerii, se
considerd cd ac{ionarul a oblinut acordul candidatului propus.

- Sa fie transmise gi ?nregistrate in scris, in format frzic la sediul societdfii, personal sau prin

servicii de curierat/pogtale cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semndtura electronicd
extinsd incorporatd conform legii nr. 45512001, la adresa de e-mail iuridic,.€)elvila.ro, in

termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicdrii convocdrii iniliale in

Monitorul Oficial al Romdniei Partea a IV-a pdnd la ora 16.00.

Cercrea/adresa/mailul de solicitare, precum gi documentele atagate, semnate gi gtampilate, dupd
caz, de aclionari sau de imputerniciliiheprezentanlii legali ai acestora, vor confine menliunea
clard 9i cu majuscule: ,,PROPLINERE DE CANDIDATURI PENTRU FUNCTIA DE
ADMINISTRATOR_ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINANA PNq DATA DE
26127.04.2018.

Lista final[ a candidafilor propuqi va fi disponibilizatd de societate la sediul acesteia inainte de
data de referin{d a Adunbrii Generale (11.04.2018), insolitd de documentele aferente.

in vederea identificdrii gi dovedirii calitdfii de aclionar a unei persoane care face propuneri de
candidaturi pentru funcfia de administrator societatea poate solicita respectivei persoane extrasul
de cont din care rczultd calitatea de acfionar qi num5rul de acfiuni deJinute.

V. " Participarea qi votarea in Adunarea Generali Ordinard a Ac{ionarilor.

Aclionarii inscriqi in Registrul aclionarilor la Data de Referin{d pot participa qi vota in cadrul
Adundrii Generale Ordinare a Acfionarilor dupd cum urmeaz6:

a) Personal in cadrul Adundrii Generale Ordinare a Aclionarilor - vot direct;
b) Prin reprezentant cu Procurd speciald/generald.

Accesul gi votul personal al aclionarilor in sala de gedinfd la data fixatd pentru desfbgurarea
acesteia este permis astfel:

- in cazul aclionarilor persoane fizice - prin simpla probd a identitdlii, care constd in
prezentarea in original a actului de identitate (BI, CI pentru cetS{enii romdni,
paqaport/legitimafie de gedere, pentru cetdlenii strlini). Actele de identitate prezentate de
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acfionari trebuie sd permitd identificarea acestora in Registrul aclionarilor societdlii eliberat

de Depozitarul Central S.A. la data de referinfd.
- in cazul aclionarilor persoane juridice - prin prezentarea certificatului constatator in original

sau copie conformd cu originalul , eliberat de Registrul Comerfului, sau orcice alt document,

in original sau copie conformd cu originalul, emis de cdtre o autoritate competentd din statul

in care acfionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data

public[rii convocdrii Adun5rii Generale, care sd permitd identificarea acestora in Registrul

acfionarilor societdfii la data de referin!6, eliberat de Depozitarul Central S.A. gi a actului de

identitate al reprezentantului legal (BI, CI pentru cetdfenii rom6ni, pagaport/legitima{ie de
gedere, pentru cetdfenii strdini).

Calitatea de reprezentant legal va fi preluatd din Registrul aclionarilor de la data de referinfd,
primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacd acfionarul nu a informat la timp
Depozitarul Central S.A. in legdturd cu reprezentantul sdu legal (astfel incdt Registrul
Acfionarilor sd reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare
menlionate mai sus trebuie sd facd dovada reprezentantului legal al aclionarului.

Pentru toate situaliile de mai sus, documentele prezentate intr-o limba strdind (mai pulin actele
de identitate valabile pe teritoriul Romdniei, cu caractere latine), vor fi insofite de traducerea in
limba rom0nd sau englezd, excepfie frc6nd documentele care atestd calitatea de reprezentant
legal intocmite intr-o limbd strdind alta decdt englezd, care vor fi insofite de o traducere, realizatd
de un traducdtor autorizat in limba romdnd sau englez6. Societatea nu va solicita legalizarea sau
apostilarea documentelor care atdst[ calitatea de reprezentant legal al aclionarului.

Reprezentarea aclionarilor in Adunarea Generald a Acfionarilor se poate face atdt prin alfi
acfionari c6t gi prin alte persoane dec0t ac{ionarii in baza unei imputerniciri (Procuri) speciale
sau generale. Pentru detalii se va consulta Procedura privind organizarea gi desfbgurarea
Adundrii Generale Ordinare a Actionarilor societd{ii care va fi disponibild incepdnd cu data de
23.03.2018 ora 16.00Ia sediul acesteia gi pe site-ul rvrvw.elvila.ro.

imluternicirea (Procura) speciali, poate fi acordatd oricdrei persoane pentru reprezentare intr-
o singurd Adunare Generald qi trebuie sd confind instrucliuni specifice de vot din partea
acfionarului reprezentat pentru respectiva adunare (vot pentru, vot impotrivd sau abfinere).
Reprezentarea acfionarilor in Adunarea Generald se poate face prin imputernicit doar prin
completarea gi semnarea corespunzdtoare a formularelor de procurd speciald, astfel: o Procurd
Speciald pentru punctele T,2,3, 4o 5,7,8 care presupune vot deschis, $i o Procurd Speciald
pentru punctul 6 care presupune vot secret.

Un acfionar poate desemna prin Procurd Speciali unul sau mai mulli reprezentanfi suplean{i care
sd asigure reprezentarea in Adunarea Generald in cazul in care reprezentantul desemnat in
principal este in imposibilitatea de a-gi indeplini mandatul. in cazul reprezentanfilor supleanfi se
va stabili gi ordinea in care acegtia igi vor indeplini mandatul.

Formularul Procurii Speciale:
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- Va fi pus la dispozilia acfionarilor de cdtre societate incep0nd cu data de23.03.2018 la sediul

acesteia gi pe site-ul rvrvrv.elvila.ro;
- Va fr actualizat de societate dacd se vor adduga puncte noi pe ordinea de zi;
- Va fi completat de acfionari in 3 exemplare, unul pentru acfionar, unul pentru reprezentant gi

unul pentru societate.

Procurile speciale vor fi semnate gi gtampilate dupd caz de acfionari sau de reprezentanlii legali
ai acestora qi transmise fie in original la sediul societdfii fie prin e-mail cu semndtura electronicd
extinsd incorporatd conform legii nr. 45512001,Ia adresa de e-mail,iuridicr,Oelvila.ro, astfel ?ncAt
s[ fie receplionate de societate pini la data de 24.04.2018 ora 12.00 cu menfiunea clard, cu
majuscule: PROCURA SPECIALA PENTRU ADLJNAREA GENERATA onorNanA onq
DATA DE 26t27.04.2018 - VOT DESCHIS 9i CONFTDENJTAL: PROCURA SPECIALA
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDTNARA DIN DATA DE 26127.04.2018 _ VOT
SECRET, sub sancfiunea pierderii exerci{iului dreptului de vot prin mandatar special in aceastd
Adunare Generald.

Procura Specialb pentru punctele l, 2, 3, 4, 5, 7 gi 8 va fi depusd intr-un plic avdnd inscrisd
menliunea corespunzdtoare referitor la votul deschis, iar Procura Speciald pentru punctul 6 va fi
depus[ intr-un plic inchis avdnd inscrisd menliunea referitoare la votul secret, ambele urmdnd a
fi introduse intr-un plic. in cazul depunerii acestora prin email, aclionarul va transmite doud
emailuri distincte, menfiondnd corespunzdtor celor de mai sus la subiect, caracterul deschis sau
inchis al votului aferent.

Documentele ce insolesc obligatoriu Procura Speciald, sunt urmdtoarele:

- in cazul ac{ionarilor persoane fizice - copie a actului de identitate al acfionarului (BI, CI
pentru cetdlenii romdni, pagaport/legitimafie de gedere, pentru cetdfenii strdini). Actele de
identitate prezentate de acfionari trebuie sd permitd identificarea acestora in Registrul
aclionarilor societdfii eliberat de Depozitarul Central S.A. la data de referin![.

- in cazul acfionarilor persoane juridice --certificatul constatator in original sau copie
''conformd 

cu originalul, eliberat de Registrul Comerfului, sau orcice alt document, in original
sau copie conformd cu originalul, emis de cdtre o autoritate competent[ din statul in care
aclionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data public[rii

convocdrii Adundrii Generale, care sd permitd identificarea acestora in Registrul aclionarilor
societdlii la data de referin!6, eliberat de Depozitarul Central S.A. gi copia actului de
identitate al reprezentantului legal (BI, CI pentru cetdfenii rom6ni, pagaport/legitimalie de
gedere, pentru cet[fenii strdini).

Calitatea de reprezentant legal va fi preluatd din Registrul aclionarilor de la data de referin!6,
primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacd acfionarul nu a informat la timp
Depozitarul Central S.A. in legiturd cu reprezentantul sdu legal (astfel incAt Registrul
Aclionarilor sd reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare
menfionate mai sus trebuie sd facd dovada reprezentantului legal al acfionarului.
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Pentru toate situaliile de mai sus, documentele prezentate intr-o limbd strdind (mai pulin actele
de identitate valabile pe teritoriul Romdniei, cu caractere latine), vor fi insofite de traducerea in
limba romdn[ sau englez6, excepfie fEcdnd documentele care atesti calitatea de reprezentant
legal intocmite intr-o limbd strdind alta decdt englezd, care vor fi insofite de o traducere, realizatd
de un traducdtor autorizat in limba romdnd sau englez5. Societatea nu va solicita legalizarea sau
apostilarea documentelor care atestd calitatea de reprezentant legal al aclionarului.

Ac{ionarul poate acorda o imputernicire (Procuri) Generali valabild pentru o perioadd de
cel mult 3 ani de zile, permitdnd reprezentantului sdu sd participe gi si voteze cu privire la toate
aspectele dezbdtute in Adundrile Generale ale Aclionarilor, inclusiv in ceea ce privegte actele de
dispozilie, cu condilia ca imputernicirea sd fie acordatd de cdtre aclionar, in calitate de client,
unui intermediar definit conform art.2, alin. 1, pct.20 din Legea nr.2412017, sau unui avocat.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul nu trebuie sd se afle intr-un conflict de interese. cum
ar fi:

- Este aclionar majoritar al societdfii sau o altd entitate controlatd de respectivul acfionar
majoritar al ELVILA S.A.;

- Este membru al organului de administrare sau de conducere al societdfii, al organului de
administrare sau de conducere al acfionarului majoritar al ELVILA S.A. sau al organului de
administrare sau de conducere al unei entitdti controlatd de respectivul aclionar majoritar al
ELVILA S.A.:

- Este un angajat sau un auditor al societd{ii ori al ac}ionarului majoritar al ELVILA S.A. sau
al unei entitdli controlatd de respectivul aclionar majoritar al ELVILA S.A.;

- Este soful, ruda sau afinul pdndla gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele frzice
prevdzute mai sus.

Procura Generald creeazd un mandat intuitu personae. Mandatarul nu poate fi substituit de o altd
persoan[, cu exceplia mandatarului persoand juridicd, care poate exercita mandatul primit prin
intermediul oricdrei persoane care face parte din organul de administrare sau de conducere, sau
dinire angaj ali i acesteia.

imputemicirile Generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte
de Adunarea General5, respectiv pdnd la data de 24.04.2018 ora 12.00 sub sancfiunea pierderii
exerciliului dreptului de vot prin mandatar general in aceastd Adunare Generald, in copie,
cuprinzdnd men{iunea conformitdlii cu originalul sub semndtura reprezentantului, cu men{iunea
scrisd clar gi cu majuscule: PROCURA GENERALA peNrRU ADUNARILE GENERALE
ALE ACTIONARILOR SOCIETAII . imputernicirea Generald in copie certificatd cu originalul
va fi relinutd de societate impreunl cu Declarafia pe proprie rispundere menfionatd mai jos, in
original, semnatd qi dupd caz gtampilatd, frrd indeplinirea altor formalitdli in legdturd cu forma
acestora.

Documentele ce insotesc cumulativ Procura Generald sunt:
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- Dovada cd mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu art. 2, alin. l, pct.
20 din Legea nr.24/2017 ) fie de avocat, iar actionarul este client al acestuia;

- in cazul acfionarilor persoane fizice - copie a actului de identitate al acfionarului (BI, CI
pentru cetdfenii romdni, pagaport/legitimafie de gedere, pentru cetdfenii strdini). Actele de
identitate prezentate de acfionari trebuie sd permitd identificarea acestora in Registrul
acfionarilor societdlii eliberat de Depozitarul Central S.A. la data de referinfd.

- in cazul aclionarilor persoane juridice -certificatul constatator in original sau copie conformd
cu originalul, eliberat de Registrul Comerfului, sau orcice alt document, in original sau copie
conformi cu originalul, emis de cdtre o autoritate competenti din statul in care acfionarul
este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicdrii convocdrii
Adundrii Generale, care sd permitd identificarea acestora in Registrul acfionarilor societdlii
la data de referin!6, eliberat de Depozitarul Central S.A. gi copia actului de identitate al
reprezentantului legal (BI, CI pentru cetdfenii romdni, pagaport/legitimafie de gedere, pentru
cetd{enii strdini).

Calitatea de reprezentant legal va fi preluatd din Registrul aclionarilor de la data de referinfd,
primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacd acfionarul nu a informat la timp
Depozitarul Central S.A. in legiturd cu reprezentantul sdu legal (astfel incdt Registrul
Aclionarilor sd reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare
menfionate mai sus trebuie sd facd dovada reprezentantului legal al acfionarului.

Pentru toate situaliile de mai sus, documentele prezentate intr-o limbd strdind (mai pufin actele
de identitate valabile pe teritoriul Rom6niei, cu caractere latine), vor fi insolite de traducerea in
limba romdnd sau englezd, exceplie ftcdnd documentele care atesti calitatea de reprezentant
legal intocmite intr-o limbd strdin6 alta decdt englezd, care vor fi insotite de o traducere, realizatd
de un traducdtor autorizat in limba romdnd sau englez5. Societatea nu va solicita legalizarea sau
apostilarea documentelor care atestd calitatea de reprezentant legal al acfionarului.

Documentele privind acfionarul, descrise mai sus, nu vor fi necesare dacd Procura Generald este
sernnatd de respectivul ac{ionar gi mandatarul (intermediarul/avocatul), emite o declaralie avdnd
confinutul gi forma stabilite de art. 171 din Regulamentul CNVM nr.612009 prin care confirmd
cd:

- Ac{ionarul este clientul mandatarului intermed iar/avocat;
- Procura General[ este semnat[ de respectiwl acfionar (inclusiv prin atagare de semndturd

electonicd extinsd, dac[ este cazul.

Declara{ia descris6 mai sus trebuie depusd ?n original la societate, (in acelaqi timp cu formularul
de Procurd Generald gi la aceleagi coordonate indicate in aceastd convocare) semnatd gi
gtampilat[ (dacd este cazul), de intermediarlavocat (fbrd indeplinirea altor formalitdti in leg[turd
cu forma acesteia).

Formularul Procurii Generale va fi pus la dispozilia acfionarilor de cdtre societate incepdnd cu
data de 23.03.2018 la sediul acesteia gi pe site-ul r,vrvrv.elvila.ro
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Procedura privind organizarca gi desfdgurarea Adundrii Generale Ordinare a Aclionarilor
ELVILA S.A. din 26/27.04.2018 (ce va fi disponibild in aceleagi condilii 9i la aceleagi
coordonate ca materialele informative), detaliazd procedura ce permite votul prin reprezentant cu
Procurd Generald/Speciald acfionarii avdnd obligafia sd respecte aceastd procedurd.

Verificarea gi validarea Procurilor Generale/Speciale depuse se va face de cdtre secretarul tehnic
desemnat de Pregedintele Consiliului de Administralie al societdlii, acesta urmdnd a pdstra in
siguranld inscrisurile. imputernicirile Speciale/Generale vor fi verificate gi de cdtre secretarul
desemnat de Adunarea Generald din rdndul acfionarilor.

Dacdva fr cazul,formularele de Procuri Speciale actualizate,vor putea fi obfinute la cerere, de la
sediul societdlii, in zilele lucrdtoare, de luni pdnd vineri, de la ora 09.00 la ora 15.00, incepdnd cu
ziua lucrdtoare, imediat urmdtoare publicdrii ordinii de zi completate conform legii.

in situalia in care ordinea de zi va fi completatl, iar acfionarii nu trimit Procurile Speciale
actualizate, Procurile Speciale trimise anterior completdrii ordinii de zi vor fi luate in considerare
numai pentru punctele din aceasta care se regdsesc gi pe ordinea de zi completatd.

Ladata convocirii, capitalul social al societ5{ii este de 26.579.766 LEI, format din26.579.766
acfiuni, ordinare, nominative, dematerializate, cu valoare nominald de I LEU/acfiune, fiecare
ac{iune ddnd dreptul la 1 vot in Adunarea GeneralS a Acfionarilor.

Informalii suplimentare se gdsesc .pe site-ul mnv.elvila.ro sau la sediul societdfii in zilele
lucrdtoare, de luni pdnd vineri, de la ora 09.00 la ora 15.00.

Viorel CATARAMA

Pregedinte al Consiliului de Administra
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