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COMUNICAT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data comunicatului: 02.10.2008

S.C. OIL TERMINAL S.A Constanţa
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanţa
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului: J13/512/1991
Cod  de înregistrare fiscală: 24110163
Capital social: 58.243.025,30 lei
Societate listată la Categoria I Acţiuni a Bursei de Valori Bucureşti

Eveniment important de raportat: începerea plăţii dividendelor aferente anului 2007.

S.C. OIL TERMINAL S.A. anunţă că începând cu data de 06.10.2008 se plătesc dividendele 
aferente anului 2007.

În conformitate cu prevederile art. 3 al Hotărârii Adunării  Generale Ordinare a Acţionarilor 
S.C. OIL TERMINAL S.A. nr. 4 / 23.04.2008, dividendul brut pe acţiune este de 0,008 lei.

Acţionari îndreptăţiţi să primească dividendele aferente anului 2007 sunt cei înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor ţinut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la data de 19.05.2008, 
stabilită ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin 1 din Legea nr. 
297/2004 prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. 
nr. 9 / 23.04.2008.

Modalităţile  de  plată a dividendelor  către acţionari  stabilite  la  art.  4  al  Hotărârii  Adunării 
Generale  Ordinare  a  Acţionarilor  S.C.  OIL  TERMINAL  S.A.  nr.  4  /  23.04.2008  sunt 
următoarele:

• în numerar, la sediul societăţii;
• prin virament bancar în contul comunicat în scris de acţionar;
• prin mandat poştal la domiciliul declarat al acţionarilor din afara judeţului Constanţa.



Pentru acţionarii din judeţul Constanţa plata dividendelor se va efectua la sediul societăţii din 
municipiul  Constanţa, strada Caraiman,  nr.  2,  în fiecare zi de luni  până vineri între orele 
9ºº-12ºº.

Plăţile la domiciliul acţionarilor din exteriorul judeţului Constanţa vor fi efectuate la adresa 
existentă a acţionarilor din Registrul consolidat la data de 19.05.2008. Cheltuielile poştale 
ocazionate de plata dividendelor prin mandat poştal sunt suportate de S.C. OIL TERMINAL 
S.A.

Plăţile în cont bancar se vor efectua la solicitarea acţionarilor  în conturile comunicate de 
aceştia în scris.

Termenul de plată al dividendelor este de 6 luni de la data adunării generale a acţionarilor de 
stabilire a dividendelor (23.04.2008), termen prevăzut în art. 12 alin. 3 litera a din Statutul 
S.C. OIL TERMINAL S.A.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Mihai LUPU


