
 

 

 

 

RAPORT CURENT 

 

 

Întocmit conform Regulamentului CNVM nr.6/2009 

Data raportului: 31.08.2016 

Denumirea societăţii comerciale: SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET  SA 

(SC BTT SA) 

Sediul social: Bucureşti, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.12, sector 1; 

Numărul de telefon: 021-312.44.69 şi 021-222.82.36; fax 021-318.47.08; 

Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 1573170; 

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/2008/1991; 

Capital social subscris şi vărsat: 13.541.715 RON 

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB 

 

Raportul curent asupra hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din 

data de 31.08.2016 

La data de 31.08.2016, ora 12:00, actionarii societătii, s-au întrunit în AGOA, în 

conformitate cu dispozitiile Legii privind piata de capital si Regulamentul nr.6/2009, 

Adunarea fiind organizată la Bucuresti, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.12, sector 1. 

Adunarea a fost convocată de către Presedintele Consiliului de Administratie al societătii, 

în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societătii, ale Legii societătilor nr. 

31/1990, actualizată, cu modificările si completările ulterioare precum si cu legislatia in 

vigoare privind piata de capital. 

Convocarea AGOA a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV a nr. 

2756/28.07.2016  si în ziarul Romania Liberă, din data de 28.07.2016, fiind transmis 

împreuna cu acesta la Bursa de Valori si Autoritatea de Supraveghere Financiară si 

publicat pe site ul www.btt.ro. 

La lucrările AGOA au putut participa actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor 

consolidat la data de referintă. 

Astfel a fost prezent în sala un actionar persoana juridică si anume reprezentantul 

Ministerul Tineretului si Sportului – care este actionar majoritar, detinător al unui număr 

de 4.762.543 actiuni reprezentând 87,9236% din numărul total de actiuni/drept de vot. În 

consecintă numărul total de drepturi de vot din cadrul sedintei AGOA au fost de 

4.762.543 reprezentând 87,9236% din numărul total de actiuni/drept de vot. 

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGOA, având în vedere mandatul 

reprezentantului MTS, în urma dezbaterilor si propunerilor formulate în sedintă de către 

actionari, a fost emisa hotararea nr. 36/31.08.2016 AGOA astfel: 
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HOTĂRÂREA NR.36:  

 

 

Art.1. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi 

Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 1) de pe Ordinea 

de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la S.C. BTT S.A. 

publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 2756/28.VII.2016 privind 

„Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari 

rezultați din Planul de management al Consiliului de Administrație al SC BTT 

SA”., voteaza ”ÎMPOTRIVĂ”, urmând reintroducerea acestui punct pe ordinea de zi a 

unei AGOA viitoare, după emiterea scrisorii de așteptări de către autoritatea publică 

tutelară. 

 

Art.2. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi 

Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 2) de pe Ordinea 

de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la S.C. BTT S.A. 

publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 2756/28.VII.2016 privind 

„Aprobarea datei de 22.09.2016 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora 

se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor SC BTT SA”, 

voteaza ”PENTRU”. 

 

Art.3. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi 

Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 3) de pe Ordinea 

de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la S.C. BTT S.A. 

publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 2756/28.VII.2016 privind 

„Aprobarea datei de 21.09.2016 ca dată anterioară datei de înregistrare cu un ciclu 

de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al 

hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din 

respectiva hotărâre.”, voteaza ”PENTRU”. 

 

Art.4. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi 

Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 4) de pe Ordinea 

de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la S.C. BTT S.A. 

publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 2756/28.VII.2016 privind 

„Împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va 

întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGA SC BTT SA”, 

voteaza ”PENTRU”. 

 

Art.5. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi 

Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 1) de pe 

completarea Ordinii de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de 

la S.C. BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, 

nr.2936/11.VIII.2016 privind ”Aprobarea închirierii activului Restaurant FORUM cu 



anexe, situate în incinta Complexului Hotelier FORUM, pe o perioadă de 5 ani.”, 

voteaza ”PENTRU”, în condițiile legii, prin licitație, după efectuarea unui raport de 

evaluare actualizat, iar contractul trebuie să prevadă că orice investiție efectuată de către 

chiriaș va reveni SC BTT SA, fără pretenții din partea celui dintâi sau să prevadă că 

investițiile vor fi compensate din valoarea chiriei pe 2 ani, cu condiția ca suma lunară 

alocată investiției să nu depășească 2/3 din chirie. 

 

Art.6. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi 

Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 2) de pe 

completarea Ordinii de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de 

la S.C. BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, 

nr.2936/11.VIII.2016 privind ”Aprobarea închirierii activului Căsuțe de piatră - foste 

Robeby, pe o perioadă de 5 ani.”, voteaza ”PENTRU”, în condițiile legii, prin licitație, 

având ca preț minim acela din raportul de evaluare nr.4724/13.10.2015,  iar contractul 

trebuie să prevadă că orice investiție efectuată de către chiriaș va reveni SC BTT SA, fără 

pretenții din partea chiriașului sau să prevadă că investițiile vor fi compensate din 

valoarea chiriei pe 2 ani, cu condiția ca suma lunară alocată investiției să nu depășească 

2/3 din chirie. 

       

Art.7. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi 

Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 3) de pe 

completarea Ordinii de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de 

la S.C. BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, 

nr.2936/11.VIII.2016 privind ”Aprobarea închirierii lotului 302 în suprafață de 112 

mp, preluat de la Luptătorul - S.R.L., pe o perioadă de 5 ani.” voteaza ”PENTRU”, 

în condițiile legii, prin licitație, iar contractul trebuie să prevadă că orice investiție 

efectuată de către chiriaș va reveni SC BTT SA, fără pretenții din partea celui dintâi sau 

să prevadă că investițiile vor fi compensate din valoarea chiriei pe 2 ani, cu condiția ca 

suma lunară alocată investiției să nu depășească 2/3 din chirie.  

 

Art.8. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi 

Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 4) de pe 

completarea Ordinii de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de 

la S.C. BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, 

nr.2936/11.VIII.2016 privind ”Aprobarea vânzării terenului situat în București, 

Șos.Bucureștii Noi nr.245, sectorul 1, în suprafață de 29.510,54 mp - Baza BTT 

Străulești.” voteaza ”ÎMPOTRIVĂ”, dat fiind timpul insuficient pentru o analiză 

temeinică a acestei opțiuni, urmând reintroducerea acestui punct pe ordinea de zi a unei 

AGOA viitoare. 

 

Art.9. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi 

Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 5) de pe 

completarea Ordinii de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de 

la S.C. BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, 

nr.2936/11.VIII.2016 privind ”Aprobarea închirierii contractelor de superficie pe o 



perioadă de 5 ani având ca obiect terenurile preluate prin procesele-verbale din 

data de 27.10.2015 de la BTT Perla Costineștiului - S.A. și terenurile unde 

construcțiile sunt proprietatea terților.”, voteaza ”PENTRU” închirierea terenurilor 

care nu fac obiectul vreunui litigiu, în condițiile legii, având ca preț minim acela din 

raportul de evaluare nr.4724/13.10.2015. 

 

Art.10. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi 

Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 6) de pe 

completarea Ordinii de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de 

la S.C. BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 

2936/11.VIII.2016: ”Informații complete cu privire la ședința AGA a S.C. Casino Est 

- S.R.L. din data de 17.08.2016.”, voteaza ”ABȚINERE” și ia act de informare. 

 

Art.11. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi 

Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 1) de pe 

completarea Ordinii de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de 

la S.C. BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 

2976/16.VIII.2016: ”Aprobarea formei contractului de mandat al administratorilor 

aflată în anexă. Actul adițional la contractul de mandat va fi aprobat la o AGOA 

ulterioară și va cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de 

performanță financiari și nefinaciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, 

precum și cele din scrisoarea de așteptări. De asemenea, va conține obiective 

cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a 

creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu 

cashflow a activității desfășurate.”, voteaza  ”PENTRU”. 

 

          

 

 

    Presedinte Consiliu de Administratie 

     Laurentiu Alin Crimu 

                                 

 


