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ACTi ADMINISTHAAEA JVELOR STATULUI 
AL SEDINTEI ADUNARll GENERALE ORDINARE A ACTION 

ACTIVE CONEXE S.A. 

RILOR o 6. IAN. zoz1
din 06.01.2021, ora 10.00 

REGISTflATURA Nr. / ( Q ·· ·· ·· ·· ··· ··· ··· ··· . „ ... . . . „ 
Consiliul de Administratie al ACTIVE CONEXE S.A., persoana juridică cu sediul social în Str. Teheran nr. 

17, Et. 3, Ap. 4, Sector 1, Bucureşti,înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/10843/2013, CUI 

R031029694, în conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, precum si în baza dispozitiilor din Actul Constitutiv, a convocat Adunarea Generala Ordinara a 

Actionarilor pentru data de 06/11.01.2021, ora 10.00, la sediul Autoritatii pentru Administrarea Activelor 

Statului („AAAS") din Str. Cpt. Av. Alexandru Serbanescu nr. SO, Sector 1, Bucuresti, cu urmatoarea ordine 

de zi: 

1. Aprobarea profilului consiliului de administratie si a membrilor consiliului de

administratie conform prevederilor OUG 109/2011 si HG 722/2016;

2. lmputernicirea unei persoane pentru ducerea la îndeplinire a formalitatilor legale privind

înregistrarea hotararii la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al

Roman iei.

La data de 06.01.2021, ora 10.00, la sediul A.A.A.S. din Bucuresti, sunt prezenti urmatorii: 

./ Dl. Catalin Ciuraru - reprezentant A.A.A.S . 
./ Ol. Teleasa Ion-Adrian - Presedinte al Consiliului de Administratie al ACTIVE CONEXE S.A. 
./ Dl. Alexandru Stefan Lazar- angajat al ACTIVE CONEXE S.A.. 

Cei prezenti propun ca sedinta AGOA sa fie condusa de catre dl. Teleasa Ion-Adrian, secretariatul sedintei 

fiind asigurat de dl. Alexandru Stefan Lazar angajat al ACTIVE CONEXE S.A. 

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor s-a efectuat în baza legii nr.31/1990 republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare si în conformitate cu prevederile art. 121 din acelasi act 

normativ, precum si cu cele ale Actului Constitutiv, in temeiul carora se vor putea adopta hotarari. 

La aceasta sedinta, convocata, întrunita si constituita legal în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, 

cu modificarile si completarile ulterioare si ale prevederilor art. 121 din acelasi act normativ, Statul 

Roman prin AAAS, în calitatea sa de actionar unic, detinand 7.238.320 actiuni, reprezentand 100% din 

capitalul social, este reprezentata de dl. Catalin Ciuraru, conform Procurii speciale de reprezentare nr. 

p /20/19573/29.12.2020; 

la PUNCTUL 1 aflat pe ordinea de zi, reprezentantul AAAS, conform Procurii speciale de reprezentare nr. 

P/20/19573/29.12.2020 si Mandatului Special nr. P/20/19574/29.12.2020, voteaza PENTRU aprobarea 

profilului consiliului de administratie si a membrilor consiliului de administratie conform prevederilor 

OUG 109/2011 si HG 722/2016, a deciziei Comitetului de Nominalizare si Remunerare constituit la nivelul 

societatii prin care s-a aprobat Planul de selectie - componenta integrala care cuprinde si Profilul 

candidatului si profilul Consiliului de administratie, documente transmise la AAAS prin adresa Active 

Conexe nr.1240/26.11.2020, înregistrata la AAAS cu nr. 13437 /26.11.2020, dupa cum urmeaza: 

"Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului îşi propune selectarea a 5 membri pentru Consiliul de 

Administratie al Societătii ACTIVE CONEXE S.A pentru un mandat de 4 ani. 
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Cerinte minimale pentru cei 5 membri ai consiliului de administratie: 

• studii superioare cu experientă de cel putin 5 ani;

• cel putin unul dintre membrii consiliului de administratie trebuie să aibă studii economice cu

experientă de cel putin 5 ani în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar;

• cel putin unul dintre membrii consiliului de administrotie trebuie să aibă studii juridice cu

experientă de cel putin 5 ani in domeniul juridic;

• În mod obligatoriu, În se/ectia candidatilor se va avea în vedere evitarea situotiilor de conflict de

interese sau incompatibilităti.

• nu poate fi moi' mult de un membru din rândul functionorilor publici sau altor categorii de

personal din cadrul outoritătii publice tutelare ori din cadrul altor autorităti sau institutii publice;

• majoritatea membrilor consiliului de administratie este formata din administratori neexecutivi şi 

independenti, în sensul art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;

• mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;

• o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator În societăti sau

Întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

• Art. 28 din OUG 109/2011, stipuleaza urmatoarele: 

o Afin (1) ln cazul societatilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administratie

este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice,.„ .. „. 

o Alin (3) Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii

economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau 

financiar de cel puţin 5 ani.

Alin (4) În cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se Încadrează în prevederile afin. (1), 

nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din 

cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. "„.etc. 

La PUNCTUL 2 aflat pe ordinea de zi, reprezentantul AAAS, conform Procurii speciale de reprezentare nr. 

P/20/19573/29.12.2020, voteaza PENTRU imputernicirea 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. 

Presedintele.de sedinta, dl. Teleasa Ion-Adrian declara inchisa sedinta. 

Prezentul proces-verbal a fost redactat azi, 06.01.2021, data tinerii sedintei, in trei e•7glnale. 

- dl. Teleasa Ion-Adrian - Presedinte CA al ACTIVE CONEXE S.A. � 
dl. Catalin Ciuraru - reprezentant A.A.A.S. 

dl. Alexandru Stefan Lazar - angajat al ACTIVE CONEXE S.A.. 
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