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• BURSA DE VALORI BUCURE�TI 
Fax: 021 3079517 
emitenti@bvb.ro 

 
• COMISIA NA�IONAL� A VALORILOR MOBILIARE 

OFICIUL PENTRU EVIDEN�A VALORILOR MOBILIARE 
Fax: 021 3266848 
 
 
 
 

RAPORT CURENT 
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 

Data raportului 13.11.2007 
 
 
S.C. OIL TERMINAL S.A Constan�a 
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constan�a 
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 
Num�rul înregistr�rii la Oficiul Registrului Comer�ului: J13/512/1991 
Cod unic de înregistrare: 24110163 
Societate listat� la Categoria I Ac�iuni a Bursei de Valori Bucure�ti 
 
Eveniment important de raportat: Convocator Adunarea General� Extraordinar� a 
Ac�ionarilor . 
 

Consiliul de Administra�ie al S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan�a convoac� Adunarea 
General� Extraordinar� a Ac�ionarilor în data de 18.12.2007 la ora 12.00 în sala de 
�edin�e de la sediul societ��ii, strada Caraiman, nr. 2, Constan�a. 
 

Ordinea de zi este urm�toarea: 
 

1. Aprobarea particip�rii S.C. OIL TERMINAL S.A în calitate de ac�ionar în cadrul 
companiei de dezvoltare a proiectului Oleoductului Constan�a -Trieste. 
2. Stabilirea datei de 09.01.2007 ca dat� de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 
238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004. 

 
Sunt îndrept��i�i s� participe la lucr�rile adun�rii to�i ac�ionarii înscri�i în registrul ac�ionarilor 
la sfâr�itul zilei de 30.11.2007, zi stabilit� ca data de referin��.  
          



  În cazul în care, la data de 18.12.2007 nu sunt îndeplinite condi�iile de cvorum 
prev�zute de lege, urm�toarea Adunare General� Extraordinar� se va desf��ura în data de 
19.12.2007, ora 12.00, în acela�i loc �i cu aceea�i ordine de zi. 
     Accesul ac�ionarilor persoane fizice îndrept��i�i s� participe la adunarea general� a 
ac�ionarilor este permis prin simpla prob� a identit��ii acestora, f�cut� cu actul de identitate.  
           Ac�ionarii pot participa �i vota în adunarea general� prin reprezentare în baza unei 
împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generala. Ac�ionarii care nu au capacitate 
de exerci�iu, precum �i persoanele juridice pot fi reprezenta�i/reprezentate prin reprezentan�ii 
lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare 
general�. Procurile vor fi depuse în original cel mai târziu la data de 17.12.2007, orele 15.30, 
sub sanc�iunea pierderii exerci�iului de vot în adunare. Membrii consiliului de administra�ie, 
directorii ori func�ionarii societ��ii nu îi pot reprezenta pe ac�ionari. 
     Formularele de procur� special� se pot ridica de la sediul societ��ii, strada Caraiman, 
nr. 2, Constan�a, de la Serviciul Juridic-Ac�ionariat sau de pe site-ul societ��ii, 
www.actionariatoilterminal.ro, începând cu data de 03.12.2007, orele 09.00. 

Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispozi�ia ac�ionarilor la sediul societ��ii 
�i la adresa de internet www.actionariatoilterminal.ro, începând cu data de 03.12.2007, orele 
09.00. 

 
. 

 
Pre�edinte al Consiliului de Administra�ie, 

Mihai LUPU 

                                                                
 
 
 
 


