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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
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Eveniment important de raportat: Neîndeplinirea condiţiilor de cvorum, necesare pentru 
validitatea deliberărilor Adunării  Generale Ordinare a Acţionarilor S.C OIL TERMINAL S.A 
din data de 22.04.2009.

În Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C OIL TERMINAL S.A, întrunită în 
data de 22.04.2009, în conformitate cu Convocatorul ce a fost publicat  în Monitorul Oficial 
nr. 1678, Partea a IV- a din data de 20.03.2009 şi în cotidianul România Liberă din data de 
21.03.2009, s-au prezentat acţionari deţinând 10%  din capitalul social. 

Prin urmare, datorită neîndeplinirii condiţiilor legale de cvorum, potrivit  art .115  din 
Legea  nr.  31/1990,  republicată,  care  prevede  faptul  că,  pentru  validitatea  deliberărilor 
Adunării  Generale  Ordinare  a  Acţionarilor  este  necesară,  la  prima  convocare,  prezenţa 
acţionarilor  deţinând  cel  puţin  o  pătrime din  numărul  total  de  drepturi  de  vot,  Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor, având  următoarele  puncte înscrise pe ordinea de zi: 

1. Aprobarea situaţiilor financiare ale anului 2008, care cuprind: Bilanţul, Contul de profit 
şi pierdere, Situaţia modificărilor capitalului propriu, Situaţia fluxurilor de trezorerie şi 
Note explicative.

2.  Aprobarea Raportului administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2008.
3. Aprobarea  repartizării  profitului  net  realizat  în  exerciţiul  financiar  al  anului  2008, 

fixarea  dividendului  brut  pe  acţiune  la  0,0009 lei  pentru  anul  2008,  stabilirea 
termenului şi a modalităţilor de plată a dividendelor către acţionari.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată 
în exerciţiul financiar al anului 2008.

5. Prezentarea Raportului auditorului financiar independent pentru exerciţiul financiar al 
anului 2008. 

6. Prezentarea  şi  aprobarea  gradului  de  realizare  a  indicatorilor  contractului  de 
performanţă pentru anul 2008, conform O.U.G. nr. 79/2001.

7. Aprobarea raportului anual al exerciţiului financiar 2008.
8. Aprobarea Planului de Investiţii pentru anul 2009.
9. Stabilirea datei de 11.05.2009 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile 

art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.
10. Modificarea componenţei Consiliului de Administraţie, revocarea dl. Nicolae ILIUŢĂ, 

în calitate de administrator.
11. Alegerea unui nou administrator în locul celui revocat.



12. Fixarea  remuneraţiei  cuvenite  pentru  exerciţiul  în  curs  membrilor  consiliului  de 
administraţie, la prima convocare, nu a avut loc.

Având în vedere cele menţionate mai sus,  următoarea Adunare Generală Ordinară a 
Acţionarilor  se  va  desfăşura,  în  conformitate  cu  Convocatorul  publicat,  în  data  de 
23.04.2009, ora 12.00.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Vasile MIU


