
 1 

 

 
S.C. TITAN S.A. 

Persoana Juridica Romana, sediul social in oras Pantelimon  
Sos. Cernica Nr. 11, Jud. ILFOV 

Tel: 021204.67.90; Fax: 021/204.67.99 
Nr.Ordine Orc.ILFOV: J23/653/2005; C.I.F. RO 1221611 
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT 40,848,301.30 RON 

 
 

RAPORT CURENT 

 

DATA RAPORTULUI:                                             27.03.2008 

DENUMIREA SOCIETATII COMERCIALE:        S.C. TITAN S.A. 

SEDIUL SOCIAL:                                                    Pantelimon, Soseaua Cernica, nr.11,                     

                                                                                   cod 77145, Judet Ilfov 

NUMAR TELEFON/FAX:                                       021.204.67.90/021.204.67.97 

CODUL UNIC DE INREGISTRARE:                     1221611 

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT:         40,848,301.30 RON 

PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE                BURSA DE VALORI BUCURESTI 

TRANZACTIONEAZA VALORILE                        categoria a II a 

MOBILIARE EMISE:  

 
 

EVENIMENTE  IMPORTANTE  DE  RAPORTAT: 
 

Directoratul S.C. TITAN S.A. convoacă, în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea 31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată şi modificată, al art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind 
piaţa de capital, modificată, al art. 135 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi al art. 14.1 din Actul Constitutiv 
al TITAN S.A. (TITAN sau Societatea), pentru data de 29.04.2008, 

 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (Adunarea Ordinara) la orele 10.00  
si  
Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor (Adunarea Extraordinara) la orele 

12.00,   
la sediul societăţii, situat în jud. Ilfov, oraş Pantelimon, Şos. Cernica nr. 11, 

pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 
11.04.2008, stabilită ca dată de referinţă. 
 

Ordinea de zi a Adunării Ordinare este următoarea: 



 2 

1. Aprobarea situatiilor financiare auditate pentru anul incheiat la 31.12.2007, pe 
baza Raportului Anual incluzand Raportul Administratorilor/Membrilor 
Directoratului si Raportul Consiliului de Supraveghere 

2. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie (pentru 
perioada 01.01-06.07.2007) si a membrilor Directoratului (pentru perioada 06.07-
31.12.2007), precum si a membrilor Consiliului de Supraveghere (pentru perioada 
06.07.-31.12.2007) 

3. Aprobarea repartizarii profitului; Propunerea Directoratului este aceea de plata a 
unui dividend brut de 0.0125 RON pe actiune; Stabilirea termenului si a 
modalitatii de plata a dividendelor  

4. Aprobarea raportului de audit intocmit pentru situatiile financiare aferente anului 
2007, a Raportului Administratorilor/Membrilor Directoratului si a Raportului 
Consiliului de Supraveghere 

5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar anul 2008 
6. Aprobarea valorii maxime a creditelor bancare ce pot fi contractante de catre 

societate si anume a unui plafon de pana la 45 milioane Euro (sau a echivalentului 
in RON), per total banci si imputernicirea expresa a Directoratului societatii 
pentru angajarea acestor credite si pentru constituirea garantiilor aferente  

7. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar extern BAKER TILLY 
KLITOU AND PARTNERS S.R.L. sau in cazul in care actionarii nu vor decide 
prelungirea mandatului auditorului existent, aprobarea numirii unui nou Auditor 
financiar al societatii; stabilirea duratei minime a contractului de audit si 
mandatarea Directoratului, cu aprobarea Consiliului de Supraveghere, pentru 
stabilirea remuneratiei acestuia 

8. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului intern GEORGETA CARNUTU sau in 
cazul in care actionarii nu vor decide prelungirea mandatului auditorului intern 
existent, a numirii unui nou auditor intern; stabilirea duratei minime a 
contractului de audit, mandatarea Directoratului, pentru stabilirea remuneratiei 
acestuia 

9. Revocarea domnului Langer Otto din functia de membru in Consiliul de 
Supraveghere si Consiliul de Audit. 

10. Revocarea domnului Koutoulas Ilias din functia de membru in Consiliul de 
Supraveghere. 

11. Revocarea domnului Papaspyrou Panagiotis din functia de membru in Consiliul de 
Supraveghere. 

12. Numirea domnului Kempkes Christoph Theodor Heinrich, in functia de 
Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere pana la data de 06.07.2009.  
Menţionam că lista persoanelor propuse pentru Consiliul de Supraveghere se află la dispoziţia 
acţionarilor la sediul societatii precum si pe site-ul societatii www.loulisgroup.ro, putând fi 
consultată şi completată de aceştia, pana la data limita (pana la care se pot inscrie 
candidaturile) de 14.04.2008. 

13. Stabilirea datei de înregistrare in sensul art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004. 
14. Împuternicirea persoanei fizice care va semna, in numele actionarilor, a hotărârii adunării 

generale ordinare a acţionarilor si efectuarea tuturor formalităţilor cerute de lege pentru 
înregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate in prezenta Adunare Generala a Actionarilor. 

 
Ordinea de zi a Adunării Extraordinare este următoarea: 
 

1. Propunerea modificarii, respectiv a completarii dispozitiilor actului constitutiv 
al societatii, dupa cum urmeaza:  
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1.1. Modificarea structurii actionariatului si a aportului acestuia la capitalul social, 
conform inregistrarilor rezultate din Registrul Actionarilor la data de referinta de 11.04.2008. In 
consecinta, art. 7.2. din actul constitutiv actualizat va avea urmatorul continut: 
 
“7.2. Structura actionariatului si aportul acestuia la capitalul social, la data de referinta de 
11.04.2008, este reprezentata, dupa cum urmeaza: …………………………”. 
 
1.2. Modificarea structurii Consiliului de Supraveghere si a numarului membrilor  
acestuia, de la 5 la 3. In consecinta, art. 20. 4 din actul constitutiv actualizat va avea 
urmatorul continut: 

„20.4. Consiliul de Supraveghere este format din 3 membri si anume: 

1. Presedinte – LOULIS KONSTANTINOS, cetatean grec, nascut la data de 23.07.1955 la Atena, 
domiciliat in strada Giasonos, nr. 82, Volos, Jud. Magnisias, Grecia, identificat cu PASS seria AB 
3523488 eliberat de autoritatile grecesti la data de 20.12.2006; 
2. Vicepresedinte – KEMPKES CHRISTOPH THEODOR HEINRICH, cetatean german, nascut la data 
de 28.05.1967 la Birten Jetzt Xanten, Germania, domiciliat in Hietzinger Hauptstraße 123 A/6, 
1130 Vienna, Austria, identificat cu pasaport nr. 353345872 eliberat de Ambasada din Viena, 
Austria la data de 04.01.2005 valabil pana la data de 03.01.2015; 
3. Membru - FOTOPOULOS NIKOLAOS, cetatean grec, nascut la data de 28.12.1960 in Atena, 
Grecia, domiciliat in Grecia, Str. El. Venizelou, nr. 100, Glyfada, identificat cu pasaport nr. 
AB4620795 eliberat de autoritatile grecesti la data de 27.12.2006 si valabil pana la data de 
26.12.2011.” 
 
1.3. Completarea art. 21.5. intitulat „Atributiile Directoratului”, cu urmatoarea clauza: 

“sa hotarasca asupra contractarii de credite bancare (cu respectarea valorii maxime 
aprobate de catre actionari) si asupra constituirii de garantii in acest sens.” 
 
In consecinta, art. 21.5. din actul constitutiv actualizat va avea urmatorul continut: 

„21.5. Atributiile Directoratului: 

(1) sa elaboreze si sa prezinte proiectele situatiilor financiare, bugetului de venituri si cheltuieli si 
alte rapoarte prevazute de lege; 

(2) sa decida cu privire la politica de personal si sa elaboreze planul de afaceri; 

(3) sa numeasca si sa inlocuiasca sefii de departamente si sa stabileasca remunerarea acestora; 

(4) sa hotarasca cu privire la orice concediere colectiva, precum si la orice alt plan de 
restucturare a Societatii; 

(5) sa hotarasca asupra contractarii de credite bancare (cu respectarea valorii maxime aprobate 
de catre actionari) si asupra constituirii de garantii in acest sens.” 
 
1.4. Modificarea structurii Comitetului de Audit. In consecinta, art. 22.2. din actul 
constitutiv actualizat va avea urmatorul continut: 

“22.2. Comitetul de audit are in componenta urmatorii membri: domnii LOULIS KONSTANTINOS, 
KEMPKES CHRISTOPH THEODOR HEINRICH si FOTOPOULOS NIKOLAOS, cu datele de 
identificare mentionate la art. 20.4 de mai sus.” 
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1.5. Modificarea auditorului financiar extern / duratei mandatului auditorului 
financiar extern al societatii. In consecinta, art. 24.7 din actul constitutiv actualizat va avea 
urmatorul continut: 

“24.7. Auditor financiar extern al societatii este societatea ………………………………., cu mandat 
valabil pana la data de …………………., reprezentat prin ………………….” 

1.6. Modificarea auditorului intern / duratei mandatului auditorului intern al 
societatii. In consecinta, art. 24.9. din actul constitutiv actualizat va avea urmatorul continut: 

“24.9. Auditor intern al societatii este ………………., …………………………….., avand mandat pana 
la …………………………..” 

 
2. Stabilirea datei de înregistrare in sensul art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004. 
 
3. Împuternicirea persoanei fizice care va semna, in numele actionarilor, a hotărârii adunării 

generale extraordinare a acţionarilor si efectuarea tuturor formalităţilor cerute de lege 
pentru înregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate in prezenta Adunare Generala a 
Actionarilor si a actului constitutiv actualizat al societatii. 

 
 Persoanele care au calitatea de acţionar la data de referinţă pot exercita dreptul de a 
participa la Adunarile mai sus precizate, precum şi dreptul de vot personal sau prin reprezentare 
şi prin alte persoane decât acţionarii în baza unei procuri speciale, cu excepţia membrilor 
Directoratului, Consiliului de Supraveghere şi a funcţionarilor Societăţii. 
 Incepând cu data de 28.03.2008, între orele 9.00-16.00 si pe site-ul societatii 
www.loulisgroup.ro, documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe 
ordinea de zi a Adunării ( cu exceptia raportului de audit care se va putea consulta incepand cu 
data de 11.04.2008) vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul Societăţii din jud. Ilfov, oraş 
Pantelimon, Şos. Cernica nr. 11. Persoanele interesate pot obţine, la cerere, fotocopii ale acestor 
documente. 
 Formularele de procură specială pentru reprezentarea în Adunare vor fi puse la dispoziţia 
acţionarilor la sediul Societăţii din jud. Ilfov, oraş Pantelimon, Şos. Cernica nr. 11, începând cu 
data prezentei convocari şi până la data de 24.04.2008, între orele 9.00-16.00. Un exemplar 
original al procurii speciale trebuie transmis Societăţii, prin depunere la registratură sau prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până la data limita de 24.04.2008, inclusiv, 
orele 14.00. Procurile speciale care nu conţin cel puţin informaţiile cuprinse în formularul pus la 
dispoziţie de Societate, care nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus nu sunt opozabile 
Societăţii. 
 Directoratul propune ca dată de înregistrare, a ambelor hotarari, în conformitate cu 
prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, modificată, data de 
20.05.2008. 
 În cazul în care la data de 29.04.2008 nu se întruneşte cvorumul legal şi statutar pentru 
valida întrunire, adunarea generală ordinara, respectiv extraordinara, este convocată pentru data 
de 30.04.2008, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi având aceeaşi ordine de zi. 
 
PRESEDINTELE DIRECTORATULUI                                MEMBRU AL DIRECTORATULUI 
 
STEFANOS KROMMYDAS                                               MICHAIL POUTSIAKAS 
 
 
 
___________________________                                   ___________________ 
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S.C. TITAN S.A. 

Persoana Juridica Romana, sediul social in oras Pantelimon  
Sos. Cernica Nr. 11, Jud. ILFOVTel: 021204.67.90; Fax: 021/204.67.99 

Nr.Ordine Orc.ILFOV: J23/653/2005; C.I.F. RO 1221611 
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT 40,848,301.30 RON 

 
26.03.2008 

PROIECT DE MODIFICARE A ACTULUI CONSTITUTIV AL  
S.C. TITAN S.A. 

 
În conformitate cu prevederile art. 224 alin. 4 din Legea 297/2004 privind piaţa de capital, 

modificată si ale Legii nr. 31/1990 – privind societatile comerciale, republicata si modificata, 
 

În considerarea statutului S.C. TITAN S.A., de societate admisă la tranzacţionare, ale cărei acţiuni 
sunt înscrise la Cota Bursei de Valori Bucureşti, în cadrul Categoriei a II-a, 
 

Vă transmitem propunerea Directoratului S.C. TITAN S.A. de modificare, respectiv completare a 
Actului Constitutiv, dupa cum urmeaza: 
 
Art. 1 Modificarea structurii actionariatului si a aportului acestuia la capitalul social, conform 
inregistrarilor rezultate din Registrul Actionarilor la data de referinta de 11.04.2008. In consecinta, art. 
7.2. din actul constitutiv actualizat va avea urmatorul continut: 
 
“7.2. Structura actionariatului si aportul acestuia la capitalul social, la data de referinta de 11.04.2008, 
este reprezentata, dupa cum urmeaza: …………………………”. 
 
Art. 2 Modificarea structurii Consiliului de Supraveghere si a numarului membrilor  
acestuia, de la 5 la 3. In consecinta, art. 20. 4 din actul constitutiv actualizat va avea urmatorul 
continut: 

„20.4. Consiliul de Supraveghere este format din 3 membri si anume: 

1. Presedinte – LOULIS KONSTANTINOS, cetatean grec, nascut la data de 23.07.1955 la Atena, domiciliat 
in strada Giasonos, nr. 82, Volos, Jud. Magnisias, Grecia, identificat cu PASS seria AB 3523488 eliberat de 
autoritatile grecesti la data de 20.12.2006; 
2. Vicepresedinte – KEMPKES CHRISTOPH THEODOR HEINRICH, cetatean german, nascut la data de 
28.05.1967 la Birten Jetzt Xanten, Germania, domiciliat in Hietzinger Hauptstraße 123 A/6, 1130 Vienna, 
Austria, identificat cu pasaport nr. 353345872 eliberat de Ambasada din Viena, Austria la data de 
04.01.2005 valabil pana la data de 03.01.2015; 
3. Membru - FOTOPOULOS NIKOLAOS, cetatean grec, nascut la data de 28.12.1960 in Atena, Grecia, 
domiciliat in Grecia, Str. El. Venizelou, nr. 100, Glyfada, identificat cu pasaport nr. AB4620795 eliberat de 
autoritatile grecesti la data de 27.12.2006 si valabil pana la data de 26.12.2011.” 
 
Art. 3 Completarea art. 21.5. intitulat „Atributiile Directoratului”, cu urmatoarea clauza: 
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“sa hotarasca asupra contractarii de credite bancare (cu respectarea valorii maxime 
aprobate de catre actionari) si asupra constituirii de garantii in acest sens.” 
 
In consecinta, art. 21.5. din actul constitutiv actualizat va avea urmatorul continut: 

„21.5. Atributiile Directoratului: 

(1) sa elaboreze si sa prezinte proiectele situatiilor financiare, bugetului de venituri si cheltuieli si alte 
rapoarte prevazute de lege; 

(2) sa decida cu privire la politica de personal si sa elaboreze planul de afaceri; 

(3) sa numeasca si sa inlocuiasca sefii de departamente si sa stabileasca remunerarea acestora; 

(4) sa hotarasca cu privire la orice concediere colectiva, precum si la orice alt plan de restucturare a 
Societatii; 

(5) sa hotarasca asupra contractarii de credite bancare (cu respectarea valorii maxime aprobate de catre 
actionari) si asupra constituirii de garantii in acest sens.” 
 
Art. 4 Modificarea structurii Comitetului de Audit. In consecinta, art. 22.2. din actul constitutiv 
actualizat va avea urmatorul continut: 

“22.2. Comitetul de audit are in componenta urmatorii membri: domnii LOULIS KONSTANTINOS, 
KEMPKES CHRISTOPH THEODOR HEINRICH si FOTOPOULOS NIKOLAOS, cu datele de identificare 
mentionate la art. 20.4 de mai sus.” 

Art. 5 Modificarea auditorului financiar extern / duratei mandatului auditorului financiar 
extern al societatii. In consecinta, art. 24.7 din actul constitutiv actualizat va avea urmatorul continut: 

“24.7. Auditor financiar extern al societatii este societatea ………………………………., cu mandat valabil pana 
la data de …………………., reprezentat prin ………………….” 

Art. 6 Modificarea auditorului intern / duratei mandatului auditorului intern al societatii. In 
consecinta, art. 24.9. din actul constitutiv actualizat va avea urmatorul continut: 

“24.9. Auditor intern al societatii este ………………., …………………………….., avand mandat pana la 
…………………………..”. 
 
 Prezentul proiect de modificare a Actului Constitutiv va face obiectul  
ordinei de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, convocata pentru data de 29.04.2008, 
respectiv 30.04.2008 (in cazul neintrunirii conditiilor de cvorum la prima adunare),  orele 
12,00, la sediul societăţii, situat în jud. Ilfov, oraş Pantelimon, Şos.  Cernica nr. 11. 
 
Asigurându-vă de întreaga noastră consideraţie, 
 
Stefanos Krommydas                                                               Michail Poutsiakas  
 
Presedintele Directoratului                                                     Membru al Directoratului 
 
 
____________________                                                ____________________ 
 


