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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:                                          29.04.2009 

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:   

 

I .  ADUNAREA  GENERALA  ORDINARA  A  ACTIONARILOR 

 
In data de 29.04.2009, orele 10,00, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. 

TITAN S.A., legal constituita la prima convocare, la care au fost convocati actionarii inscrisi in Registrul 

Actionarilor societatii la data de referinta 10.04.2009. 

La adunarea generala au fost prezenti/reprezentati actionari reprezentand 97.58149% din totalul 

drepturilor de vot (respectiv 97.58149% capitalul social al societatii). 

 

I. Conform ordinii de zi anuntate, Adunarea generala ordinara a supus dezbaterilor si a aprobat 

urmatoarele: 

 

Art. 1 Se aproba, cu unanimitate de voturi, raportul Membrilor Directoratului si membrilor 

Consiliului de Supraveghere privind exercitiul financiar 2008. 

 

Art. 2 Se aproba, cu unanimitate de voturi, raportul de audit intocmit pentru situatiile financiare 

aferente anului 2008. 
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Art. 3. Se aproba, cu unanimitate de voturi, situatiile financiare auditate pentru anul incheiat la 
31.12.2008, pe baza Raportului Anual incluzand Raportul Administratorilor/Membrilor Directoratului, 

Raportul Consiliului de Supraveghere si a Raportului Auditorului extern, avand urmatorii indicatori 

principali: 

    =RON= 

Cifra de afaceri 294.472.572 

Venituri din exploatare 2.356.706 

Cheltuieli de exploatare 273.796.614 

Venituri financiare 4.282.733 

Cheltuieli financiare 16.995.686 

Venituri totale 302.511.110 

Cheltuieli totale 290.792.300 

Rezultat brut  11.718.810 

Profit net 9.794.487 

 

Art. 4 Se aproba, cu unanimitate de voturi, repartizarea profitului net aferent anului 2008, dupa 

cum urmeaza: 

 

Destinatia 

Suma 

=RON= 

Profit   9.794.487  

Rezerva legala 5%      (544.087) 

Acoperire pierdere ani precedenti - 

Dividende (5.106.038) 

Alte rezerve 

       

(4.144.362) 

Profit nerepartizat - 

 
4.1. Se aproba, cu unanimitate de voturi, plata unui dividend brut de 0.0125 RON pe actiune.  

4.1.1. Plata dividendului se va face numai catre actionarii inscrisi in registrul Actionarilor tinut de catre 

Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generala. Societatea recunoaste ca 

actionari numai persoanele inregistrate la Depozitarul Central S.A. 

4.2. Se stabileste data de 21.05.2009, ca data la care va incepe plata dividendelor. 

4.3. Plata dividendului catre actionarii persoane fizice cu domiciliul in Romania se va face in numerar la 

casieriile de la sediul social al societatii din Sos. Cernica, nr. 11, Pantelimon, judet Ilfov sau de la punctul 

de lucru din Targu Mures, Str. Baneasa, nr. 31, judet Mures, pe baza actului de identitate valabil.  

4.4. Plata dividendului catre actionarii persoane juridice romane se va face prin virament bancar, pe baza 

unei solicitari exprese adresata catre TITAN S.A. si cu indicarea denumirii complete a titularului, a bancii 

si contului in care sa se efectueze plata.  

4.5. Plata dividendului catre actionarii persoane fizice straine se va face prin virament bancar, pe baza 

unei solicitari exprese adresata catre TITAN S.A. si cu indicarea datelor de identitate complete ale 

titularului (nume, prenume, domiciliul, CNP), banca si contul in care sa se efectueze plata, adresa bancii, 

cod SWIFT, insotita de certificat de rezidenta fiscala, in original si traducere legalizata si de copia actului 

de identitate valabila. 

4.6. Plata dividendului catre actionarii persoane juridice straine, plata dividendului se va face prin 

virament bancar, pe baza unei solicitari exprese adresata catre TITAN S.A. si cu indicarea denumirii 

complete a titularului, bancii si a contului in care sa se efectueze plata, adresa bancii, cod SWIFT, insotita 

de certificat de rezidenta fiscala, in original si traducere legalizata.  

4.7. Valoarea dividendului ce urmeaza a se distribui este o valoare bruta; valoarea neta va rezulta prin 

aplicarea cotei legale de impozitare, corespunzatoare categoriei de actionari (rezident, nerezident, etc.). 



 3 

4.8. In situatia in care se solicita de catre oricare dintre actionari efectuarea platii dividendelor prin 

virament bancar sau mandat postal, se va retine din valoarea dividendului contravaloarea comisoanelor 

bancare, respectiv postale, aferente.  

 

Art. 5 Se aproba, cu unanimitate de voturi, descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului, 

precum si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2008. 

 

Art. 6 Se aproba, cu unanimitate de voturi, bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul 
financiar al anului 2009, avand urmatorii indicatori principali: 

BUGET 2009 

  TOTAL LEI 

CIFRA DE AFACERI/TURNOVER 300.612.000 

PROFIT BRUT/GROSS PROFIT 14.472.000 

PROFIT INAINTE DE DOBANZI SI IMPOZITARE/ PROFIT BEFORE INTEREST 

AND EXTR. ITEMS 26.652.000 

PROFIT DIN EXPLOATARE INAINTE DE DEPRECIERE SI AMORTIZARE/ 

EBITDA 38.736.000 

PROFIT OPERATIONAL/OPERATING PROFIT 

12.156.000 

 

 

Art. 7 Se aproba, cu unanimitate de voturi, pentru perioada 2009-2010 a unui buget de pana la 15 

milioane euro, buget stabilit pentru efectuarea de investitii. Se mandateaza Directoratul societatii 

pentru luarea deciziilor privind efectuarea de investitii de catre societate, cu respectarea limitei 

maxime mai sus aprobate. Totodata, se dispune ca deciziile Directoratului sa fie ratificate si de 

catre Consiliul de Supraveghere al societatii.    

 

Art. 8 Se aproba, cu unanimitate de voturi, valorile contabile reevaluate facute la terenuri, cladiri si 
echipamente tehnologice la data de 31 Decembrie 2008, precum si a urmatoarelor operatiuni finaciar-

contabile: 

8.1. Conform IAS 16 pct. 39,  se aproba inregistrarea sumei de 53.132.354.96 RON in creditul conturilor 

de capital proprii  sub titlul de “diferente din reevaluare “ si a sumei de 149.410 RON in contul de profit 

si pierdere. 

8.2. De asemenea se aproba inregistrarea in contabilitate a rezultatului reevaluarii, conform Standardului 

International de Contabilitate 16 – Imobilizari corporale , Punctul 35 alin. b) conform caruia amortizarea 

cumulata la data reevaluarii este eliminata din valoarea contabila bruta a activului si valoarea neta 

recalculata la valoarea reevaluata a activului . 

8.3. Se aproba inregistrarea activelor la valoarea rezultata in urma reevaluarii in Registrul de Mijloace 

Fixe al societatii. 

 

Art. 9 Se aproba, cu unanimitate de voturi, exprimate prin vot secret, revocarea domnului Loulis 

Konstantinos din functia de Presedinte al Consiliului de Supraveghere, ca urmare a retragerii din 

activitate a acestuia. 

 

Art. 10 Se aproba, cu unanimitate de voturi, exprimate prin vot secret, numirea domnului 

Kempkes Christoph Theodor Heinrich, care detine in prezent functia de Vicepresedinte, in functia 

de Presedinte al Consiliului de Supraveghere. 
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Art. 11 Se aproba, cu unanimitate de voturi, exprimate prin vot secret, prelungirea mandatelor 

membrilor existenti ai Consiliului de Supraveghere si anume a dlor. Kempkes Christoph Theodor 

Heinrich si Wasserscheid Georg, cu un nou mandat de 4 ani. 

 

Art. 12 Se aproba, cu unanimitate de voturi, exprimate prin vot secret, numirea in functia de 

Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere a dlui. 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, cu un 

mandat de 4 ani. 

 

Art. 13 Se aproba, cu unanimitate de voturi, mentinerea cuantumului indemnizatiei pentru 

membrii Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar al anului 2009. Tot cu unanimitate 

de voturi, s-a hotarat neacordarea de remuneratii suplimentare membrilor comitetelor consultative 

din cadrul Consiliului de Supraveghere. 

 

Art. 14 Se aproba, cu unanimitate de voturi, exprimate prin vot secret, aprobarea prelungirii 

mandatului auditorului financiar extern existent KPMG AUDIT S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sos. 

Bucuresti Ploiesti, nr. 69-71, parter, camera 02, Sector 1, Bucuresti Romania,  J40/4439/2000, CUI 

12997279, cu un nou mandat de 1 an. Se mandateaza Directoratul societatii pentru negocierea 

tuturor clauzelor contractuale (incluzandu-se si negocierea remuneratiei) si incheierea noului 

contract.  

 

Art. 15 Se aproba, cu unanimitate de voturi, exprimate prin vot secret, prelungirea mandatului 

auditorului intern GEORGETA CARNUTU cu un nou mandat de 1 an. Se mandateaza 

Directoratul societatii pentru negocierea tuturor clauzelor contractuale (incluzandu-se si 

negocierea remuneratiei) si incheierea noului contract.  

 
Art. 16 Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de 20.05.2009 ca data de înregistrare, in sensul art. 238 

alin. 1 din Legea 297/2004. 

 
Art. 17 Se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea de catre Adunarea Generala a d-nei. Bucur 

Roxana Simona, cetatean roman, legitimata cu C.I. seria DP nr. 099787 eliberata de DGEIP-DEP la data 

de 04.09.2003, CNP 2780802464518, sa semneze in numele actionarilor in numele actionarilor, a 

hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor si efectuarea  tuturor formalităţilor cerute de lege, 

inclusiv semnarea actului aditional, a actului constitutiv actualizat si a celorlalte documente aferente, 

pentru înregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. 

 

II. ADUNAREA  GENERALA  EXTRAORDINARA  A  ACTIONARILOR 

 
In data de 29.04.2009, orele 12,00, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 

S.C. TITAN S.A., legal constituita la prima convocare, la care au fost convocati actionarii inscrisi in 

Registrul Actionarilor societatii la data de referinta 10.04.2009. 

La adunarea generala au fost prezenti/reprezentati actionari reprezentand 97.58149% din totalul 

drepturilor de vot (respectiv 97.58149% capitalul social al societatii). 

 

I. Conform ordinii de zi anuntate, Adunarea Generala Extraordinara a supus dezbaterilor si a 

aprobat urmatoarele: 

 

Art. 1 Se aproba, cu unanimitate de voturi, modificarea, respectiv completarea dispozitiilor 

actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:  
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1.1. Se aproba, cu unanimitate de voturi, eliminarea din cadrul art. 20.3. din actul constitutiv a 

prevederilor privind identitatea membrilor Consiliului de Supraveghere si completarea acestuia cu 
modalitatea de stabilire a identitatii acestora. In consecinta, art. 20.3 din actul constitutiv actualizat va 

avea urmatorul continut: 

„20.3. Consiliul de Supraveghere este format din 3 membri; identitatea membrilor Consiliului de 

Supraveghere este aceea inregistrata in Registrul Comertului.” 

 

1.2. Se aproba, cu unanimitate de voturi, ratificarea extinderii componentei Directoratului de la 5 

membri la 7 membri hotarata de catre Consiliul de Supraveghere a societatii prin decizia nr. 

2/19.01.2009. Totodata, se aproba eliminarea din cadrul art. 21.3. din actul constitutiv a 

prevederilor privind identitatea membrilor Directoratului si completarea acestuia cu modalitatea 

de stabilire a identitatii acestora. 
In consecinta, art. 21.3. din actul constitutiv actualizat va avea urmatorul continut:  

„21.3. Directoratul societatii este format din 7 membri; identitatea membrilor Directoratului este aceea 

inregistrata in Registrul Comertului.”  

 

Art. 2 Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de 20.05.2009 ca data de înregistrare, in sensul art. 

238 alin. 1 din Legea 297/2004. 

 

Art. 3 Se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea de catre Adunarea Generala a d-nei. Bucur Roxana 

Simona, cetatean roman, legitimata cu C.I. seria DP nr. 099787 eliberata de DGEIP-DEP la data de 

04.09.2003, CNP 2780802464518, sa semneze in numele actionarilor hotărârea adunării generale 

extraordinare a acţionarilor, actul constitutiv actualizat al societatii si efectuarea tuturor formalităţilor 

cerute de lege, inclusiv semnarea actului aditional, a actului constitutiv actualizat si a celorlalte 

documente aferente, pentru înregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate in Adunarea Generala 

Extraordinara a Actionarilor.  

 

Incepind cu data prezentului raport curent, Raportul anual pentru 2008, cuprinzand Raportul 

membrilor Directoratului si ai Consiliului de supraveghere, Situatiile financiare aferente si Raportul 

auditorului financiar se pot consulta la sediul societatii, Biroul Relatii cu Actionarii, in zilele lucratoare, 

intre orele 10-14 sau accesand site-ul societatii la adresa www.titan.ro. 

Conform prevederilor art. 113 lit. E alin. 3 din Regulamentul 1/2006, un Comunicat de presa, va 

fi transmis spre publicare si in ziarul Bursa. 

Acest Raport curent va fi transmis si pe website-ul C.N.V.M. 

Hotararile adunarilor generale vor fi depuse la Oficiul Registrului Comertului Ilfov spre 

mentionare si publicare in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a in termenul prevazut de lege. 

 

 

Presedintele Directoratului                                                          Membru al Directoratului 

   Stefanos Krommydas                                                                       Michail Poutsiakas 

 

 

 

 

 

 


