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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:                                           27.08.2009 

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 28.09.2009, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
(Adunarea Ordinara) la orele 10.00 la sediul societăţii, situat în jud. Ilfov, oraş Pantelimon, 
Şos. Cernica nr. 11, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei 

de 08.09.2009, stabilită ca dată de referinţă. 
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Ordinea de zi a Adunării Ordinare este următoarea: 

1. Propunerea, dezbaterea si aprobarea modificarii plafonului maxim existent al creditelor bancare 
ce pot fi contractate de catre societate; stabilirea perioadei de valabilitate a acestui plafon; stabilirea 
faptului ca pot fi aduse in garantie oricare din bunurile societatii, dupa cum se va conveni cu bancile, si ca 
valoarea garantiilor constituite pentru garantarea respectivelor credite poate depasi limita de 20% din 
valoarea activelor imobilizate, mai putin creantele; stabilirea persoanelor mandatate pentru negocierea, 
stabilirea termenelor si conditiilor contractuale si contractarea creditelor bancare in noile limite aprobate 
si constituirea de garantii.  

2. Propunerea, dezbaterea si aprobarea ratificarii tuturor documentelor de finantare si garantie 
(inclusiv acte de prelungire) incheiate de membrii directoratului cu bancile; restatuarea acelorasi conditii 
de prelungire a facilitatilor de creditare astfel cum sunt prevazute in actele de prelungire semnate de 
membrii directoratului cu bancile, cu efect de la data semnarii respectivelor acte. 

3. Propunerea, dezbaterea si aprobarea revocarii domnului Fotopoulos Nikolaos din calitatea 
acestuia de Membru  (functie: Vicepresedinte) al Consiliul de Supraveghere si al Comitetului de Audit. 

4. Propunerea, dezbaterea si aprobarii numirii domnului Walter Friedl in calitatea de Membru al 
Consiliului de Supraveghere (functie: Vicepresedinte) si al Comitetului de Audit. Conform dispozitiilor 
actului constitutiv al societatii noul mandat al acestuia va fi de 4 ani. 

5. Menţionam că lista persoanelor propuse pentru Consiliul de Supraveghere se află la dispoziţia 
acţionarilor la sediul societatii precum si pe site-ul societatii www.titan.ro, putând fi consultată şi 
completată de aceştia, pana la data limita (pana la care se pot inscrie candidaturile) de 14.09.2009. 

6. Stabilirea datei de înregistrare in sensul art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004. 
7. 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. 

 
 

 Persoanele care au calitatea de acţionar la data de referinţă pot exercita dreptul de a participa la 
Adunarea mai sus precizata, 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 31.08.2009 documentele şi materialele informative referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi a Adunării (inclusiv Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de 
domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de membru al Consiliului de 
Supraveghere) vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul Societăţii din jud. Ilfov, oraş Pantelimon, Şos. 
Cernica nr. 11, intre orele 10 si 12 si pe site-ul societatii www.titan.ro. 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 25.09.2009, între orele 9.00-15.00. 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 25.09.2008, 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. 
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 Directoratul propune ca dată de înregistrare, a hotararii, în conformitate cu prevederile art. 238 
alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, modificată, data de 20.10.2009. 

 În cazul în care la data de 28.09.2009 nu se întruneşte cvorumul legal şi statutar pentru valida 
întrunire, adunarea generală ordinara, este convocată pentru data de 29.09.2009, în acelaşi loc, la 
aceeaşi oră şi având aceeaşi ordine de zi. 

 

PRESEDINTELE DIRECTORATULUI                                MEMBRU AL DIRECTORATULUI 

STEFANOS KROMMYDAS                                               MICHAIL POUTSIAKAS 

 

 


