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S.C. OIL TERMINAL S.A Constanţa
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Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
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Eveniment important de raportat: Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 
S.C OIL TERMINAL S.A din data de 23.(24).04.2008

Consiliul de Administraţie al S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanţa convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 23.(24).04.2008 la ora 12.00 în sala de şedinţe 
de la sediul societăţii, strada Caraiman, nr. 2, Constanţa.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor este următoarea:

1. Aprobarea situaţiilor financiare ale anului 2007, care cuprind: Bilanţul, Contul de profit 
şi pierdere, Situaţia modificărilor capitalului propriu, Situaţia fluxurilor de trezorerie şi 
Note explicative la situaţiile financiare anuale.

2. Aprobarea Raportului administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2007.
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar independent pentru exerciţiul financiar al 

anului 2007.
4. Aprobarea raportului anual al exerciţiului financiar 2007.
5. Aprobarea  repartizării  profitului  net  realizat  în  exerciţiul  financiar  al  anului  2007, 

fixarea dividendului brut pe acţiune 0,008 lei pentru anul 2007, stabilirea termenului şi 
a modalităţilor de plată a dividendelor către acţionari.

6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată 
în exerciţiul financiar al anului 2007.

7. Prezentarea  şi  aprobarea  gradului  de  realizare  a  indicatorilor  contractului  de 
performanţă pentru anul 2007, conform O.U.G. nr. 79/2001.

8. Aprobarea Planului de Investiţii pentru anul 2008.
9. Aprobarea criteriilor de performanţă ale Directorului General pentru anul 2008.
10. Stabilirea datei de 19.05.2008 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile 

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



Sunt îndreptăţiţi să participe la lucrările adunării toţi acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor 
la sfârşitul zilei de 31.03.2008 , zi stabilită ca dată de referinţă. 
        În  cazul  în  care,  la  data  de  23.04.2008  nu  sunt  îndeplinite  condiţiile  de  cvorum 
prevăzute  de lege,  următoarea  Adunare  Generală  Ordinară  se  va  desfăşura  în  data  de 
24.04.2008, ora 12.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
    Accesul acţionarilor persoane fizice îndreptăţiţi să participe la adunarea generală a 
acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută cu actul de identitate. 
          Acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare în baza unei 
împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Acţionarii care nu au capacitate 
de exerciţiu, precum şi persoanele juridice pot fi reprezentaţi/reprezentate prin reprezentanţii 
lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare 
generală.  Procurile  vor  fi  depuse în original  la  sediul  societăţii  cel  mai  târziu la  data de 
21.04.2008,  orele 15.30,  sub sancţiunea pierderii  exerciţiului  de vot  în  adunare.  Membrii 
consiliului  de  administraţie,  directorii  ori  funcţionarii  societăţii  nu  îi  pot  reprezenta  pe 
acţionari.
    Formularele de procură specială se pot ridica de la sediul societăţii, strada Caraiman, 
nr.  2,  Constanţa,  de  la  Serviciul  Juridic-Acţionariat  sau  se  pot  descărca  de  pe  site-ul 
www.actionariatoilterminal.ro, începând cu data de 01.04.2008, orele 09.00.

Materialele privind ordinea de zi se pot ridica de la sediul societăţii, strada Caraiman, 
nr.  2,  Constanţa,  de  la  Serviciul  Juridic-Acţionariat  sau  se  pot  descărca  de  pe  site-ul 
www.actionariatoilterminal.ro, începând cu data de 21.03.2008, orele 16.00.

Raportul auditorului financiar va fi pus la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii şi la 
adresa  de  internet  www.actionariatoilterminal.ro,  începând  cu  data  de  08.04.2008,  orele 
09.00.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Mihai LUPU
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