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Eveniment important de raportat: Convocator Adunarea General� Ordinar� �i 
Extraordinar� a Ac�ionarilor 

 

Consiliul de Administra�ie al S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan�a convoac� 
Adunarea General� Ordinar� a Ac�ionarilor în data de 27.11.2007 la ora 12.00 �i 
Adunarea General� Extraordinar� a Ac�ionarilor în data de 27.11.2007 la ora 14.00, în 
sala de �edin�e de la sediul societ��ii, strada Caraiman, nr. 2, Constan�a. 

Ordinea de zi a Adun�rii Generale Ordinare a Ac�ionarilor este urm�toarea: 
1. Rectificarea Bugetului de Venituri �i Cheltuieli pentru anul 2007. 
2. Stabilirea datei de 12.12.2007 ca dat� de înregistrare în conformitate cu prevederile 

art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004. 

Ordinea de zi a Adun�rii Generale Extraordinare a Ac�ionarilor este urm�toarea: 
1. Modificarea Statutului S.C OIL TERMINAL S.A., dup� cum urmeaz�: 

La art. 12 alin. 3 din Statutul societ��ii, dup� litera h, se adaug� litera i, ce 
urmeaz� s� aib� urm�torul cuprins: „i. s� fixeze limitele generale ale 
remunera�iilor acordate directorilor”. 



2. Stabilirea datei de 12.12.2007 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 09.11.2007, zi stabilit� ca data de referin��.  
         În cazul în care, la data de 27.11.2007 nu sunt îndeplinite condi�iile de cvorum 
prev�zute de lege, urm�toarea Adunare General� Ordinar� se va desf��ura în data de 
28.11.2007, ora 12.00, iar urm�toarea Adunare General� Extraordinar� se va desf��ura în 
data de 28.11.2007, ora 14.00, ambele �edin�e 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 general�. 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 la sediul societ��ii cel mai târziu la data de 
23.11.2007, 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 se pot desc�rca de pe site-ul 
www.actionariatoilterminal.ro, începând cu data de 12.11.2007, orele 09.00. 

Materialele privind ordinea de zi se pot ridica de la sediul societ��ii, strada Caraiman, 
nr. 2, Constan�a, de la Serviciul Juridic-Ac�ionariat sau se pot desc�rca de pe site-ul 
www.actionariatoilterminal.ro, începând cu data de 12.11.2007, orele 09.00. 

 
Pre�edinte al Consiliului de Administra�ie, 

Mihai LUPU 

 


