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catre: Autoritatea pentru Admi nistrarea Activelor statului (,,AAAS")

Strada Cpt. Av. Alexandru Serbanescu nr' 50, sector L, cod 014294, Bucuresti

CONVOCATOR PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Consiliul de Administratie ("cA") al Active Conexe s.A. ("Active conexe"), persoana juridica romana,

cu sediul in Bucuresti, str. Teheran, nr. L7, et.3, ap. 4, Sector 1, inregistrata la oficiul Registrul

Comertului sub nr.J40/10343/3O.OB.2Ot3, avand cod unic de inregistrare RO31029694,

1 din Legea nr. 3tlL990 privind societatile comerciale, cu

ulterioare si ale dispozitiilor art. 10.5 din actul constitutiv al

- dispozitiile art. t2L din Legea 3Lltgg} privind societatile comerciale, cu modificarile si

completarile ulterioare: ,,Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea, daca nici

unul dintre ei nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta

adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei";

- dispozitiile art. 10.11 din actul constitutiv al societatii ,,sedintele pot avea loc si fara

respectarea formalitatiilor referitoare la convocare in cazul in care toti actionarii sunt

prezenti si renunta |a beneficiu| convocarii prea|abi|e,,;

- solicitarea actionarului stat prin AAAS de convocare a AdUnarii Generale ordinare a

Actionarilor si stabilire a ordinii de 7i, transmisa noua prin adresa nr'

P I L7 | 2487 3 | 2t.0e.2oL7 ;

- in considerarea necesitatii adoptarii unei hotarari ce intra in competenta exclusiva a AGOA,

in conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr.}LlL99O privind societatile comerciale,

cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele prevazute la art' 10'1' din actul

constitutlv;

CONVOACA

Adunarea Generala ordinara a Actionarilor (,,AGOA") pentru data de 29 septembrie2oLT, ora 10'00

la sediul Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului (,,AAAS") din str. Cpt' Av' Alexandru

Serbanescu nr, 50, sector 1, cod postal Ot42g4, Bucuresti sau in data de 02 octombrie 20t7' in

acelasi loc si la aceeasi ora, daca prima convocare nu se va putea tine, pentru toti actionarii

inregistrati in registrul actionarilor in ziua de 27 septembrie 2017 stabilita ca data de referinta in

sensul art. L23, alin. 2 din Legea nr. 3tlt990 privind societatile comerciale, cu modificarile si

completarile ulterioare, avand urmatoarea ordine de zi:

dispozitiile art. Lt7, alin.

modificarile si comPletarile

soci etatii;
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L. Revocarea mandatului unui membru al Consiliului de Administratie;

z. Desemnarea unui nou administrator provizoriu pana la desemnarea unor noi administratori

numiti conform prevederilor OUG nr. tO9/20I1, cu completarile si modificarile ulterioare;

3. Stabilirea indemnizatiei noului membru al Consiliului de Administratie;

4. Incheierea unui ,,contract de administrare" cu noul administrator;

s. Revocarea presedintelui Consiliului de administratie si numirea unui nou presedinte al

Consiliului de administratie;

5. lmputernicirea persoanei care sa semneze contractul de administrare;

7. lmputernicirea unei persoane pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate'

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a

cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi. cererile se inainteaza cA in cel mult 15 zile de la

inregistrarea prezentului convocator'

Actionarii pot exercita dreptul de a participa la adunarea generala, precum si dreptul de vot, prin

reprezentantul legal sau prin imputernicit, in baza unei procuri speciale acordate de reprezentantul

legal al institutiei.

Un exemplar original al procurii speciale trebuie transmis societatii, prin depunere la registratura

sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, pana la data de 27 septembrie2OLT'un

exemplar va fi inmanat/expediat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar'

Netransmiterea procurii speciale vizand participarea si votul in A'G'O'A' in termenul prevazut

conduce la pierderea exercitiului dreptului de vot in adunare.

Actionarii exercita dreptul lor de vot in adunarea generala, proportional cu numarul actiunilor pe

care le poseda. Dreptul de vot nu poate fi cedat. orice conventie prin care actionarul se obliga a

exercita dreptul de vot in conformitate cu instructiunile date sau propunerile formulate de societate

sau de persoanele cu atributii de reprezentare este nula'

La prima convocare, A.G.O.A. se va tine in mod legal daca sunt prezente sau reprezentate cel putin

o patrime din numarul total de persoane cu drept de vot si hotararile pot fi luate cu majoritatea

voturilor exprimate. In cazul in care conditiile de cvorum nu sunt indeplinite la prima convocare,

AGOA va fi considerata ca avand loc in mod valabil la a doua convocare indiferent de cvorumul

prezent si hotararile vor fi luate cu majoritatea voturilor exprimate'

Hotararea se ia prin vot deschis, Votul secret este obligatoriu pentru numirea membrilor consiliului

de administratie, respectiv pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor flnanciari'

Consiliul de Administratie,Data: 25.09.2Ot7

ACTIVE CONEXE
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