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Persoana Juridica Romana, Sediul Social in Pantelimon 

Sos. Cernica Nr. 11, Jud. ILFOV 

TE L :  021204 .67 .90 ;  FA X :  0 21/204 .67 .99  

NR .O R D I N E  O.R.C. ILFOV  J23 /653/2005;  C.I .F .  RO  1 221611  

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT  40.848.301,30 lei 
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Data raportului  14 August 2008 

Denumirea societăţii comerciale  S.C. TITAN (fosta LOULIS) S.A. 

Sediul social  Pantelimon, Şos. Cernica nr. 11, Judeţul Ilfov. 

Numărul de telefon/fax 021/ 204. 67. 90 ; 021/204. 67. 97 

Codul unic de înregistrare la 

Oficiul Registrului Comerţului  

1221611 

Număr de ordine în Registrul 

Comerţului  

J23/653/2005 

 

Capital social subscris şi vărsat  40.848.301,30 RON 

 

Piaţa reglementată pe care se 

tranzacţionează valorile mobiliare 

emise  

Bursa de Valori Bucureşti, Categoria a II – a 

                 

I. Evenimente importante de raportat: 
 

 S.C. TITAN S.A. raporteaza incheierea intre subscrisa si bancile comerciale ALPHA 

BANK ROMANIA S.A. si RAIFFEISEN BANK S.A. in data de 12.08.2008 a unui contract de 

facilitate de credit revolving cu optiuni atasate in cuantum de 35,000,000 EURO 

(treizecisicincimilioane EURO). Totodata s-a semnat si constituirea partiala de garantii in 

favoarea Finantatorilor si anume garantia reala mobiliara si cesiunea de drepturi din asigurari. 

 Aceasta facilitate de credit va fi acordata pe termen de 1 (un) an Imprumutatului S.C. 

TITAN S.A. in transe, in vederea refinantarii integrale a Expunerilor Bancare si a emiterii de 
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Acreditive sau Scrisori de Garantie si cu posibilitatea reinnoirii acesteia pe baza aprobarii 

Finantatorilor.  

 Precizam ca acest contract va intra in vigoare la data constituirii tuturor garantiilor 

prevazute in favoarea Finantatorilor si anume la data semnarii contractului de ipoteca asupra unei 

parti din proprietatea imobiliara a Imprumutatului. Avand in vedere faptul ca legea prevede 

incheierea in forma autentica a contractului de ipoteca si o documentatie specifica prealabila, 

acest contract nu s-a incheiat inca, partile estimand semnarea acestuia pana la finele acestei luni, 

urmand ca societatea sa revina cu o noua informare asupra acestui aspect.     

Incepind de astazi, prezentul raport curent se poate consulta la sediul societatii, Biroul 

Relatii cu Actionarii, in zilele lucratoare, intre orele 10-14. Incepind cu acceasi data, Raportul 

poate fi consultat si pe site-ul societatii la adresa www.loulisgroup.ro. 

Acest Raport curent va fi transmis si pe website-ul CNVM si pe site-ul societatii 

www.loulisgroup.ro. 
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