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COMUNICAT 
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 

Data comunicatului: 18.09.2007 
 
 

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  de înregistrare fiscal�: 24110163 
Capital social: 58.243.025,30 RON 
Societate listat� la Categoria I Ac�iuni a Bursei de Valori Bucure�ti 
 
 
Eveniment important de raportat: începerea pl��ii dividendelor aferente anului 2006. 
 
 
S.C. OIL TERMINAL S.A. anun�� c� începând cu data de 01.10.2007 se pl�tesc dividendele 
aferente anului 2006. 
 
În conformitate cu prevederile art. 3 al Hot�rârii Adun�rii Generale Ordinare a Ac�ionarilor 
S.C. OIL TERMINAL S.A. nr. 3 / 26.04.2007, dividendul brut pe ac�iune este de 0,00208 
RON. 
 
Ac�ionari îndrept��i�i s� primeasc� dividendele aferente anului 2006 sunt cei înregistra�i în 
Registrul Ac�ionarilor �inut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la data de 15.05.2007, 
stabilit� ca dat� de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin 1 din Legea nr. 
297/2004 prin Hot�rârea Adun�rii Generale Ordinare a Ac�ionarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. 
nr. 10 / 26.04.2007. 
 
Modalit��ile de plat� a dividendelor c�tre ac�ionari stabilite la art. 4 al Hot�rârii Adun�rii 
Generale Ordinare a Ac�ionarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. nr. 3 / 26.04.2007 sunt 
urm�toarele: 



• în numerar, la sediul societ��ii; 
• prin virament bancar în contul comunicat în scris de ac�ionar; 
• prin mandat po�tal la domiciliul declarat al ac�ionarilor din afara jude�ului Constan�a. 

 
Pentru ac�ionarii din jude�ul Constan�a plata dividendelor se va efectua la sediul societ��ii din 
municipiul Constan�a, strada Caraiman, nr. 2, în fiecare zi de luni pân� vineri între orele 9ºº-
12ºº. 
 
Pl��ile la domiciliul ac�ionarilor din exteriorul jude�ului Constan�a vor fi efectuate la adresa 
existent� a ac�ionarilor din Registrul consolidat la data de 15.05.2007. Cheltuielile po�tale 
ocazionate de plata dividendelor prin mandat po�tal sunt suportate de S.C. OIL TERMINAL 
S.A. 
 
Pl��ile în cont bancar se vor efectua la solicitarea ac�ionarilor în conturile comunicate de 
ace�tia în scris. 
 
Termenul de plat� al dividendelor este de 6 luni de la data adun�rii generale a ac�ionarilor de 
stabilire a dividendelor (26.04.2007), termen prev�zut în art. 12 alin. 3 litera a din Statutul 
S.C. OIL TERMINAL S.A., astfel cum a fost modificat �i completat prin Hot�rârea Adun�rii 
Generale Extraordinare a Ac�ionarilor nr. 3 din data de 05.03.2007. 
 

Pre�edinte al Consiliului de Administra�ie, 
Mihai LUPU 

 
 
 
 
 
 
 
 


