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• 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 20.07.2009

         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

Consiliul de administraţie al S.C. Oil Terminal S.A., în temeiul dispoziţiilor art. 113 alin. 1 
lit.  m)  coroborat  cu  art.  117 alin.1  din  Legea  nr.  31/1990 privind  societăţile  comerciale, 
republicată, precum şi în temeiul art. 12 alin. 4   lit. o) coroborat cu art. 13 alin. 1 din Statutul 
S.C. Oil Terminal S.A.,

prin prezenta  convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Oil Terminal 
S.A., în data de 24 (25 ) august 2009 la ora 12, la sediul S.C. Oil Terminal S.A. situat în 
Constanţa, Str. Caraiman, nr. 2, cu următoarea ordine de zi: 

1.  Modificarea  componentei  Consiliului  de  Administratie  ,  revocarea  unor 
administratori si alegerea unor noi administratori in locul celor revocati .
2.   Numirea Presedintelui Consiliului de Administratie - Director General .
3. Stabilirea diurnei de deplasare acordata reprezentantilor actionarilor semnificativi in 
Adunarea Generala si a membrilor Consiliului de Administratie care , in aceasta calitate 
, pentru indeplinirea atributiilor ce le revin se deplasaeaza in alte localitati decat cele in 
care isi au domiciliul .
4.  Stabilirea datei de 14.09.2009 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile 
art 238 alin 1 din Legea nr 297 / 2004 .



Sunt indreptatiti  sa  participe  la  lucrarile  adunarii  toti  actionarii  inscrisi  in  registrul 
actionarilor la sfarsitul zilei de 07.08.2009 ,  zi stabilita ca data de referinta .

In  cazul  in  care  ,  la  data  de  24.08.2009 nu  sunt  indeplinite  conditiile  de  cvorum 
prevazute  de  lege  ,  urmatoarea  Adunare  Generala  Ordinara  se  va  desfasura  in  data  de 
25.08.2009 , ora 12.00 , in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi .

Alegerea  adminstratorilor  SC OIL TERMINAL SA sa  fie  efectuata  prin  aplicarea 
votului cumulativ in conformitate cu prevederile art. 235 din Legea nr. 297 / 2004 privind 
piata de capital si prevederile Regulamentului nr. 1 / 2006 privind emitentii si operatiunile cu 
valori mobiliare al Comisiei Nationale de Valori Mobiliare .

Accesul  actionarilor  persoane  fizice  indreptatiti  sa  participe  la  Adunarea  Generala 
Ordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora , facuta cu actul de 
identitate .

Actionarii   pot participa si vota in Adunarea Generala prin reprezentare in baza unei 
imputerniciri acordate pentru respectiva Adunare Generala . Actionarii care nu au capacitate 
de  exercitiu  ,  precum  si  persoanele  juridice  pot  fi  reprezentati  /  reprezentate   prin 
reprezentantii  lor  legali  ,  care  la  randul  lor  ,  pot  da  altor  persoane  imputernicire  pentru 
respectiva Adunare Generala . Procurile vor fi depuse in original cel mai tarziu la data de 
20.08.2009 , orele 15.30 , la sediul societatii din strada Caraiman nr. 2 , Constanta,la Serviciul 
Juridic  -  Actionariat  ,  sub  sanctiunea  pierderii  exercitiului  de  vot  in  adunare  .  Membrii 
Consiliului de Administratie  , Directorii ori functionarii societatii  nu ii pot reprezenta pe 
actionari .

Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul societatii , strada Caraiman 
nr. 2 ,  Constanta,  de la Serviciul  Juridic - Actionariat  sau de site-ul societatii  ,  www oil-
terminal.com incepand cu data de 10.08.2009 , orele 09.00 .

Materialele  privind  ordinea  de  zi  vor  fi  puse  la  dispozitia  actionarilor  la  sediul 
societatii si la adresa de internet www. oil-terminal.com incepand cu data de 10.08.2009 orele 
09.00 .

Data limita pana la care se pot depune candidaturile administratorilor este 16.08.2009 , 
orele 15.30 , la sediul societatii din str. Caraiman nr. 2 , Constanta , la Serviciul Juridic - 
Actionariat . 

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele , localitatea de domiciliu si calificarea 
profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia 
actionarilor la sediul societatii si la adresa de internet www.actionariatoilterminal.ro incepand 
cu data de 17.08.2009 , orele 09.00 , putand fi consultata si completata de acestia .

PREŞEDINTE AL CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL S.C. OIL TERMINAL S.A.

VASILE MIU


