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HOTARAREA Nr. 2/2018
a Adunării Generale O r d i n a r e a Acţionarilor
Societăţii „Uzina Mecanică SADU" S.A. fdială a Companiei Naţionale
R o m a r m S.A adoptată în şedinţa din data de 24.05.2018

în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările si
completările ulterioare, si a Statutului Societăţii „Uzina Mecanică Sadu" S.A. filială a Companiei
Naţionale Romarm S.A., cu sediul social în Bumbesti-Jiu, str. Parângului, nr. 59, CUI: R014373832;
J18/330/28.12.2001 ;
în baza Actului constitutiv al Societăţii „Uzina Mecanică Sadu" S.A. filială a Companiei
Naţionale Romarm S.A.;
în temeiul Ordinului Ministrului Economiei 609/22.05.2018, precum si a Hotărârii nr. 28 din
data de 23.05.2018, adoptată de către A.G.O.A. a C.N. „ROMARM " S.A;

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii „Uzina Mecanică Sadu" S.A. filială a
Companiei Naţionale ROMARM S.A., întrunită în data de 24.05.2018 la sediul Ministerului
Economiei, cu participarea reprezentantului

Ministerului

r

Economiei,
_

doamna

Alina

PETRE,

/ şi reprezentantului

C.N.

„ROMARM" S.A, domnul VLĂDOIU LUIS, [
f

, după analizarea problemelor puse în discuţie conform ordinei de zi, în unanimitate
de voturi,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Având în vedere faptul că, în data de 08.05.2018,
provizorii ai Societăţii

UZINA MECANICĂ

al domnului Ion ŞANDRUsi

au expirat mandatele de

administratori

SADU S.A., respectiv al doamnei Aurora Elena

al doamnei Mirona Veronica

CANDEL,

DAIA:

1. încetarea mandatului de administrator provizoriu al doamnei Aurora Elena CANDEL, ca
urmare a expirării în data de 08.05.2018;
2. Alegerea in calitate de administratori provizorii ai Societăţii UZINA MECANICA SADU
S.A., a următoarelor persoane:

1

domnul Ion ŞANDRU,]
- doamna Mirona - Veronica DAIA.J

.

:

j
- doamna Oana - Eugenia LAHMAN,/

r

in locul doamnei Aurora Elena CANDEL, al cărei mandat se constată a fi încetat, ca

urmare a expirării în data de 08.05.2018.
3. Durata mandatului noilor administratori va fi de 4 luni, începând cu data de 24.05.2018,
dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condiţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, dacă
aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval.
4. Realegerea domnului Ion ŞANDRU în calitatea de preşedinte al consiliului de administraţie
al Societăţii UZINA MECANICĂ SADU S.A.
5. împuternicirea Directorului General al Societăţii UZINA MECANICĂ SADU S.A. pentru

C

efectuarea tuturor formalităţilor prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul
Registrului Comerţului şi publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega
îndeplinirea formalităţilor la Registrul Comerţului altei persoane, salariată a societăţii.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei in A.G.O.A., solicită preşedintelui Consiliului de
Administraţie să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârii A.G.O.A. si a procesului verbal.
Transmiterea documentelor mai sus menţionate se va face în copie, in termen de cel mult 5 zile de la
data finalizării acestora.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative şi
conducerii executive a Societatii Uzina Mecanică Sadu S.A. în conformitate cu hotărârea adoptată,

C

conform legii, de acţionari în cadrul A.G.A. şi sub controlul corporativ al A.G.A. societăţii.

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

Reprezentantul Ministerului Economiei

Reprezentantul C.N. R O M A R M S.A.
LUIS VLADGIU

ALINA PETRE
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Secretar A.G.A.
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