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Avand în vedere dispozitiile Legii 31/1990, privind societatile comerciale, cu modificarile si

completarile ulterioare, cele ale art. 121 din acelasi act normativ, precum si cele ale Actului

Constitutiv al societatii, in baza Procesului Verbal încheiat cu ocazia AGOA a ACTIVE CONEXE 

S.A. desfasurata in data de 17.11.2020, ora 10.00, constatandu-se indepliniriea prevederilor

legale referitoare la convocarea si desfasurarea acestei sedinte, se emite urmatoarea: 

HOTARARE 

1. Prin vot secret, se APROBA revocarea din calitatea de administrator al societăţii si radierea

din evidentele ONRC a domnului Alexandru Teodor Tudan;

2. Prin vot secret, se APROBA desemnarea ca membru provizoriu in Consiliul de administratie

pentru o perioada de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, pana la 6

luni a domnului Dumitru Alin Nicolae, identificat conform Cartii de Identitate anexate;

3. Se APROBA indemnizatia fixa a noului membru al consiliului de administratie sa fie in

acelasi cuantum cu cea a administratorului revocat, respectiv 2049,00 lei/luna/brut;

4. Se APROBA ca noul membru al Consiliului de administratie sa încheie cu societatea un 

"Contract de administrare", in forma in care a fost aprobata prin Hotararea Colegiului

Director AAAS cu nr. 8/03.11.2020;

5. Se APROBA ca reprezentantul AAAS in AGA sa semneze "Contractul de administrare"

conform Mandatului primit in acest scop;

6. Se APROBA împuternicirea domnului Alexandru Stefan Lazar, angajat al societatii, cu

domiciliul in str. .........., nr.., bi. .., sc.., et. ., ap. ., sector ., Bucuresti, posesor al Cartii de 

Identitate seria .., nr. ......., avand CNP ............. ca in legatura cu societatea Active Conexe SA 

Bucuresti sa indeplineasca formalitatile legale fata de Oficiul Registrului Comertului de pe 

langa Tribunalul Bucuresti.

Aceasta Hotarare a fost adoptata in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ACTIVE 

CONEXE S.A. din data de 17.11.2020. 

Presedinte sedinta, Secretar, 

lon -\:i� Alexandru Stefan Lazar 
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