
 
 

PROCES VERBAL 
AL SEDINTEI ADUNARII  GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR 

ACTIVE CONEXE S.A. 
din  04.06.2021, ora 10.00 

 
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, in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, precum si in baza dispozitiilor din Actul Constitutiv, a convocat Adunarea Generala Ordinara a 
Actionarilor pentru data de 03/04.06.2021, ora 10.00, la sediul Autoritatii pentru Administrarea Activelor 
Statului („AAAS") din Str. Cpt. Av. Alexandru Serbanescu nr. 50, Sector 1, Bucuresti, cu urmatoarea ordine 
de zi: 

1. Aprobarea Situaţiilor Financiare Anuale aferente anului financiar încheiat la 31 
decembrie 2020, întocmite în conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014, cu 
modificările şi completările ulterioare, în baza raportului anual al administratorilor 
aferent anului 2020 şi a raportului auditorului financiar asupra situaţiilor financiare 
anuale aferente anului 2020; 

2. Prezentarea raportului anual al administratorilor aferent anului financiar 2020; 

3. Prezentarea raportului auditorului financiar independent aferent anului financiar 2020. 

 
La data de 04.06.2021, ora 10.00, la sediul  A.A.A.S. din Bucuresti, sunt prezenti urmatorii: 

 Dl. Catalin Ciuraru  - reprezentant A.A.A.S. 
 Dl. Stelea Gabriel  - 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. Stelea Gabriel, secretariatul sedintei fiind 
asigurat de dl. Alexandru Stefan Lazar angajat al ACTIVE CONEXE S.A. 

Convocarea Adunarii  Generale Ordinare a Actionarilor s-a efectuat in baza Legii nr.31/1990 republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare si in 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, intrunita si constituita legal in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, 
cu modificarile si completarile ulterioare si ale prevederilor art. 121 din acelasi act normativ, Statul 
Roman prin  AAAS, in 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/21/10551/04.06.2021; 

La PUNCTUL 1 aflat pe ordinea de zi, reprezentantul AAAS, conform Procurii speciale de reprezentare nr. 
P/21/10551/04.06.2021 si Mandatului Special nr. P/21/10553/04.06.2021, voteaza PENTRU aprobarea  
situatiile financiare ale societatii Active Conexe S.A pentru anul 2020 – bilantul, contul de profit si 
pierdere si anexele corespunzatoare, in conformitate cu precizarile din nota de analiza mentionata mai 
jos, in conditiile in care raspunderea pentru legalitatea, corectitudinea si exactitatea datelor continute in 
documentele inaintate, sub semnatura, de catre societatea Active Conexe S.A apartine integral acesteia si 
reprezentantilor sai legali; 
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Reprezentantul AAAS, conform Mandatului Special nr. P/21/10553/04.06.2021 face urmatoarele 
precizari: 

o Situatiile financiare se aproba in baza documentatiei prezentate de conducerea Societatii, a 
Raportului administratorilor pe anul 2020, a Raportului Auditorului Independent intocmit pentru 
exercitiul incheiat la 31.12.2020 si a Declaratiei administratorilor in conformitate cu prevederile 
din Legea contabilitatii si a celorlalte reglementari legale in vigoare. 

Conform Mandatului Special nr. P/21/10553/04.06.2021, reprezentantul AAAS solicita inserarea in 
procesul verbal a urmatoarelor observatii si concluzii cuprinse in Nota de analiza nr. 
P/21/10555/04.06.2021: 

1) avand in vedere importanta actiunii de inventariere anuale, reprezentantul AAAS va solicita 
conducerii societatii o informare/prezentare privind inventarul societatii Active Conexe SA in 
conformitate cu prevederile OMFP 2861/2009; 

2) capitalul social al Societatii nu a suferit modificari pe parcursul anului 2019; 

3) referitor la participatiile pe care societatea le detine la alte entitati, rezulta ca valoarea acestora 
nu a suferit modificari in cursul anului 2019; reprezentantul AAAS va preciza ca se impune analiza 
situatiei sumelor de recuperat in cazul concret al societatii Mecatim SA; 

4) provizioanele constituite au inregistrat o crestere, valoarea acestora crecand de la 338.305 lei la 
31.12.2019 la 349.621 lei la 31.12.2020; 

5) veniturile totale ale societatii au scazut in anul 2020 de la 3.211.993 lei la 1.988.069; 

6) veniturile din exploatare care sunt in cuantum de 1.987.929 lei fata de 3.211.680. Se remarca o 
descrestere semnificativa a activitatii dar aceste rezultate nu sunt inca in concordanta cu 
potentialul Societatii; 

7) cheltuielile de exploatare au crescut semnificativ de la 2.495.199 lei la 4.688.497 lei; 

8) corelarea veniturilor totale cu valoarea cheltuielilor societatii trebuie sa devina un obiectiv 
important pentru administratorii societatii; 

9) aplicarea unor masuri stricte si drastice pentru diminuarea cheltuielilor si cresterea veniturilor; 

10) rezultatul exercitiului 2020 este pierdere in valoare de 1.193.428 lei; 

11) avand in vedere opinia cu rezerve exprimata de auditorul financiar, conducerea societatii va 
continua demersurile privind stabilirea situatiei (valorii) reale a tuturor elementelor de natura 
activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; 

12) Conducerea societatii va intreprinde masurile necesare in vederea cresterii numarului de active 
inchiriate; 

13) Conducerea societatii, Consiliul de admnistratie va analiza si va transmite AAAS informatii 
referitoare la urmatoarele aspecte: 

• La 31.12.2020 numărul de contracte de închiriere era mai mare ca la data de 31.12.2019, dar 
veniturile generate de acestea însumau o valoare mai mica decat in anul precedent.  

• Cheltuelile cu salariile mari. Se va analiza structura acestor cheltuieli; 

• Valoarea activelor imobilizate la 31.12.2020 este mai mica decat in anul precedent; 

• Valoarea imobilizarilor corparale la 31.12.2020 este mai mica decat in anul precedent; 

• Analiza asupra modului in care au fost cheltuite creantele recuperate; 
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La PUNCTUL 2 aflat pe ordinea de zi, reprezentantul AAAS, conform Procurii speciale de reprezentare nr. 
P/21/10551/04.06.2021, IA ACT de Raportul anual al administratorilor aferent anului financiar 2020. 

La PUNCTUL 3 aflat pe ordinea de zi, reprezentantul AAAS, conform Procurii speciale de reprezentare nr. 
P/21/10551/04.06.2021, IA ACT de Raportul auditorului financiar independent aferent anului financiar 
2020 

Reprezentantul AAAS, conform Procurii speciale de reprezentare nr. P/21/10551/04.06.2021 si 
Mandatului Special nr. P/21/10553/04.06.2021 voteaza PENTRU imputernicirea domnului Alexandru 
Stefan Lazar, angajat al societatii, cu domiciliul in str. Covasna, nr.5, bl. A5, sc.1, et. 1, ap. 7, sector 4, 
Bucuresti, posesor al Cartii de Identitate seria RT, nr. 987455, avand CNP 1820821100189 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. Stelea Gabriel, declara inchisa sedinta. 

 

Prezentul proces-verbal a fost redactat azi, 04.06.2021, data tinerii sedintei, in trei exemplare originale. 

 

- dl. Stelea Gabriel      - 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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