
it lreqn AcTroNARrLoR c.A. ,,ASTERRA GRUP" s,A.

Organulexecutiv C.A. ,,ASTERRA GRUP'S.A. aclionind in baza Statutului, convoacd adunarea generald ordinard-anuald a

acfionarilor C.A. ,,ASTERRA GRUP' S.A. cu prezenti, care va avea loc pe data de 30 iulie 2022,ora 9.30, RM, mun. Ghiginiu,
str. Bucuregti, 81.

Ordinea de zi a adunarea generali ordinare-anuali va fi urmitoarea:

Cu privire la examinarea gi aprobarea ddrii de seami a organului executiv gi a rapoftului financiar pentru 2021.

Cu privhe la aprobarea ddrii de seamd anuale a comisiei de cenzori. '
Cu privire Ia raportul companiei de audit privind activitatea societdlii.
Cu privire la aprobarea distribuirii profitului (acoperirii pierderilor) pentru anul2021 gi aprobarea normativelor de
repaftizare a profitului societdlii pentru anul 2022.

Cu privire la confirmarea organizaliei de audit gistabilirea cuantumului retribuliei serviciilor pentru anul 2022.

Cu privhe la confirmarea organizaliei de auditin scop de supraveghere privind adecvarea Ei implimentarea
politicilor gi procedurilor interne ale asigurdtorului in domeniul de prevenire Ei comhatere a spdldrii banilor gi
finanlirii terorismului pentru anul 2022.

7. Diverse.
8. Cu privire la autentfficarea semniturilor pe procesul-verbal al adundrii generale ordinare-anuale,

Lista aclionarilor care au dreptul si participe la adunarea general5 ordinare-anuald a aclionarilor C.A. ,,ASTERRA GRUP'
S,A. este intocmitd pentru data de 22 iunie 2022de cdtre Depozitarul Central Unic.

Ac$onarii sau reprezentanlii lor, sau custozii actiunilor sdnt obligali sd se inregistreze contra semndture la secretarul

Societdlii sau la comisia de inregistrare, aclionarii vor prezenta un act de identitate, iar reprezentanlii lor sau custozii

actiunilor numai in baza actului legislativ, procurii, contractului, actuluiemis de Depozitarul Central, custode sau a actului

administrativ, vor avea posibilitatea de a lua cunogtinla de materialele pentru ordinea de zi a adundrii generale ordinare-

anuale incepdnd cu data de 24 iunie 2Q22pe adresa petrecerii adundrii (mun. Chigindu, str, BucuregtiSl), intre orele

10:00 - 17:00 cu exceplia zilelor de odihnd gi de sdrbdtoare, personal sau prin reprezentanlii imputernicili in modul
prevdzut de legislalia in vigoare,

Organul executiv

C.A.,,ASTERM GRUP' S.A.
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