
Nr.981/23.04.2008

Către
• BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

Fax: 021 3079517

• COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
OFICIUL PENTRU EVIDENŢA VALORILOR MOBILIARE
Fax: 021 3266848

RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului 23.04.2008

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 unic de înregistrare: 24110163

Eveniment  important  de  raportat:  Hotărârile  Adunării  Generale  Ordinare  a  Acţionarilor  din 
23.04.2008

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C OIL TERMINAL S.A şi-a desfăşurat lucrările în data 
de 23.04.2008, ora 12.00, la prima convocare, la sediul societăţii din Constanţa, strada Caraiman, nr. 
2, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor legale de cvorum, la şedinţă participând acţionari reprezentând 
69,64% din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 23.04.2008 au următorul conţinut:

1. Se aprobă situaţiile financiare ale anului 2007, pe baza raportului administratorilor şi raportului 
auditorului financiar pentru anul 2007, în forma prezentată spre aprobare adunării generale. 
Principalii indicatori financiari sunt prezentaţi mai jos:

lei
Cifra de afaceri netă       123.494.558
Venituri din exploatare       128.288.273
Cheltuieli de exploatare       118.397.109
Profitul din exploatare           9.891.164
Venituri financiare – total              252.159
Cheltuieli financiare – total              667.097
Pierderea financiară             414.938
Profitul curent           9.476.226
Venituri totale       128.540.432
Cheltuieli totale       119.064.206
Profitul brut           9.476.226
impozitul pe profit          1.980.116
Profitul net al exerciţiului financiar         7.496.110

2. Se aprobă raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar 2007, în forma prezentată spre 
aprobare adunării generale a acţionarilor.

3 Se aprobă Raportul anual al exerciţiului financiar 2007, în forma prezentată spre aprobare 
adunării generale a acţionarilor.

4.   Se aprobă repartizarea  profitului  net  realizat  în  exerciţiul  financiar  al  anului  2007,  fixarea 
dividendului pe acţiune pentru anul 2007, stabilirea termenului şi a modalităţilor de plată a 
dividendelor  către  acţionari,  în  forma  prezentată  spre  aprobare  adunării  generale  a 
acţionarilor. 



Profitul  net  realizat  în  exerciţiul  financiar  al  anului  2008,  în  valoare  de  8.428.237  lei  şi 
rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile înregistrat în anul 2007 în cuantum 
de 1.408.399, se repartizează astfel:

- rezervă legală 515.364 lei
- participarea salariaţilor la profit 932.127 lei
- dividende           4.660.636 lei
- sursa proprie de finanţare                   3.728.509 lei

Se fixează valoarea dividendului brut pe acţiune pentru anul 2007 la 0,008 RON.

Se stabilesc următoarele modalităţi de plată a dividendelor către acţionari:
• 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.

Termenul de plată al dividendelor este de 6 luni de la data adunării generale a acţionarilor de 
stabilire  a  dividendelor,  termen  prevăzut  în  art.  12  alin.  3  litera  a  din  Statutul  S.C  OIL 
TERMINAL S.A şi art. 238 alin. 2 din Legea nr. 297/2004.

5. Se  aprobă  descărcarea  de  gestiune  a  administratorilor  pentru  activitatea  desfăşurată  în 
exerciţiul financiar al anului 2007.

6. S-a analizat gradul de realizare a indicatorilor contractului de performanţă  pentru anul 2007, 
conform O.U.G. nr. 79/2001 şi s-a constatat realizarea indicatorilor stabiliţi .

7. Se aprobă Planul  de  Investiţii  pentru  anul  2008,  în  forma supusă  spre aprobare  adunării 
generale a acţionarilor. Valoarea totală a investiţiilor ce se vor efectua în anul 2008 este de 
80.981.067 lei, din care 

• 956.567 lei reprezintă valoarea lucrărilor de investiţii demarate în anul 2007 şi care 
urmează a se continua în anul 2008, iar 

• 80.024.500 reprezintă  valoarea lucrărilor  de investiţii  care  vor  fi  demarate  în  anul 
2008.

8. Se aprobă criteriile de performanţă ale Directorului General pentru anul 2008, stabilite prin 
Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008, ce constituie anexă la Contractul de mandat 
nr. 18136/19.12.2007

9. Se aprobă stabilirea datei de 19.05.2007 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile 
art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Mihai LUPU

                                                        


