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S.C. TITAN S.A. 

persoana juridica romana administrata in sistem dualist  
cu sediul social in oras Pantelimon 
Sos. Cernica, Nr. 11, Jud. ILFOV 

Tel: 021/204.67.90; Fax: 021/204.67.99 
Nr. Ordine O.R.C. ILFOV: J23/653/2005; C.U.I. 1221611, C.I.F. RO1221611 

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT  40848301.30 RON 
 

RAPORT CURENT 

DATA RAPORTULUI:  

DENUMIREA SOCIETATII COMERCIALE:  

SEDIUL SOCIAL: 

 

NUMAR TELEFON/FAX: 

CODUL UNIC DE INREGISTRARE:  

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT:  

PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE                

TRANZACTIONEAZA VALORILE                         

MOBILIARE EMISE:                                             

05.01.2011 

S.C. TITAN S.A.  

Pantelimon, Soseaua Cernica, nr.11,  

cod 77145, Judet Ilfov 

021.204.67.90/021.204.67.97 

1221611 

40,848,301.30 RON  

BURSA DE VALORI BUCURESTI 

categoria a II a 

 

 

      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. 5 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi 
ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale şi al art. 14 din Actul Constitutiv 
al TITAN S.A. (TITAN sau Societatea), pentru data de 10.03.2011, Adunarea Generală Ordinară a 

Acţionarilor (Adunarea Ordinara) la orele 10.00 si Adunarea Generala Extraordinara a 

Acţionarilor (Adunarea Extraordinara) la orele 12.00, la sediul societăţii, situat în jud. Ilfov, oraş 
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Pantelimon, Şos. Cernica nr. 11, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la 
sfârşitul zilei de 08.02.2011, stabilită ca dată de referinţă. Doar persoanele care sunt actionari la 

data de referinta mai sus mentionata au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii 

generale. 
Ordinea de zi a Adunării Ordinare este următoarea: 

1. Propunerea, dezbaterea si aprobarea maririi valorii plafonului maxim al creditelor bancare ce pot  
fi contractate de catre societate, de la suma de 48 milioane Euro (sau a echivalentului in RON) la suma de 
50 milioane Euro (sau a echivalentului in RON), per total banci; propunerea, dezbaterea si aprobarea 
mentinerii hotararii partiale prevazute la art. 8 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 
TITAN SA nr. 1 din data de 29.04.2010, si anume: „Se aproba faptul ca pot fi aduse in garantie oricare 
dintre bunurile societatii, dupa cum se va conveni cu bancile, a caror valoare nu va depasi pe durata 
fiecarui exercitiu financiar, limita de 20% din valoarea activelor imobilizate, mai putin creantele, 
individual sau cumulat. Se precizeaza ca, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru 
aducerea in garantie de bunuri care depasesc, pe durata fiecarui exercitiu financiar, limita de 20% din 
valoarea activelor imobilizate, mai putin creantele, individual sau cumulat, competenta pentru luarea unor 
astfel de decizii este Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Se mandateaza Directoratul 
societatii pentru negocierea, stabilirea termenelor si conditiilor contractuale si contractarea creditelor 
bancare si constituirea de garantii.”  
2. Ratificarea hotararilor prevazute la art. 1 a Deciziei Directoratului nr. 39 din data de 31.12.2010,  
prin care s-a aprobat: 
“1.1. Contractarea de la UniCredit Tiriac Bank S.A. a unei facilitati de tip linie non-cash, in suma de 
11.026.050 RON, pentru emiterea de Scrisori de Garantie Bancara, cu scadenta la 18.07.2011. Se 
precizeaza ca in cadrul acestei facilitati vor fi incluse si Scrisorile de Garantie Bancara nr. 
LG/PB102313RON si nr. LG/PB102311RON deja emise de catre UniCredit Tiriac Bank S.A.  
1.2. Eliberarea sumei de 3.319.712,50 RON, reprezentand 50% din valoarea depozitului de cash colateral 
care garanteaza Scrisoarea de Garantie Bancara nr. LG/PB102313RON si eliberarea sumei de 
2.193.312,50 RON, reprezentand 50% din valoarea depozitului de cash colateral care garanteaza 
Scrisoarea de Garantie Bancara nr. LG/PB102311RON.   
1.3. Constituirea urmatoarele garantii in favoarea UniCredit Tiriac Bank pentru garantarea liniei non -
cash in suma de 11.026.050 RON, dupa cum urmeaza:    
1.3.1. garantie reala mobiliara asupra soldului in suma de 3.319.712,50 RON aflata in contul 
de depozit cu afectatiune speciala nr. RO53 BACX 0000 0045 0200 0029, deschis la UniCredit Tiriac 
Bank SA.;  
1.3.2. garantie reala mobiliara asupra soldului in suma de 2.193.312,5 RON aflata in contul de depozit cu 
afectatiune speciala nr.RO26 BACX 0000 0045 0200 0030 deschis la UniCredit Tiriac Bank SA;     
1.3.3. garantie reala mobiliara avand ca obiect echipamentele, individualizate in Anexa nr. 1 si parte 
integranta din prezenta decizie, in valoare de 7.646.328,28 RON, situate in mun. Targu Mures, str. 
Baneasa, nr. 23 si nr. 31, judet Mures, compuse din toate bunurile sale prezente si viitoare, mobile si 
imobile, corporale si incorporale, afectate desfasurarii activitatii sale comerciale, proprietatea lui SC 
TITAN SA.;  
1.3.4. garantie reala mobiliara avand ca obiect toate disponibilitatile banesti prezente si viitoare / soldurile 
creditoare aflate in conturile si subconturile prezente si viitoare deschise de S.C. TITAN S.A. 
la UniCredit Tiriac Bank SA; 
1.3.5. cesiunea drepturilor de creanta notificata, precum si a accesoriilor acestora, provenind din 
contractele cu societatile Metro Cash&Carry, Nestle Romania si Albinuta Shops, avand calitatea de 
debitori cedati; 
1.3.6. cesiunea drepturilor de creanta, precum si a accesoriilor acestora, provenind din contractele 
comerciale incheiate de S.C. TITAN S.A. cu toti clientii sai, mai putin: Carmius, Orkla Foods, Marathon, 
MGV, Inbev, Plus Discount, Romanian Breweries, Chipita, Romania Hypermarche, Tip Top Food 
Industry, Kaufland, Red Co 80 SRL, Crona Com SRL, Panesim SRL, Tecsa Business SRL, Magic Util 
Confort SRL, Total Pan SRL, Pet Prodexim SRL si Phoenixy SRL, avand calitatea de debitori cedati; 
1.3.7. cesiunea drepturilor rezultate din politele de asigurare (tip “toate riscurile”) emise de o companie de 
asigurari agreata de Banca, avand ca obiect bunurile mobile aduse in garantie. ”    
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3. Ratificarea tuturor documentelor semnate de domnii Stefanos Krommydas si Christoph Guger in 
legatura cu hotararile prevazute la art. 1 a Deciziei Directoratului nr. 39 din data de 31.12.2010 si 
mentionate la art. 2 de mai sus. 
4. Stabilirea datei de înregistrare in sensul art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004. 
5. Împuternicirea persoanei fizice pentru semnarea, in numele actionarilor, a hotărârii adunării generale 
ordinare a acţionarilor si pentru efectuarea tuturor formalităţilor cerute de lege (inclusiv semnare de acte 
necesare) pentru înregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a 
Actionarilor. 
 

Ordinea de zi a Adunării Extraordinare este următoarea: 

 
1. Propunerea, dezbaterea si aprobarea mentinerii hotararii prevazute la art. 1 din Hotararea Adunarii 
Generale Extraordinare a Actionarilor TITAN S.A. nr. 1 din data de 29.04.2010, si anume: „Se aproba, 

cu unanimitate de voturi, incheierea de acte de dobandire, instrainare, schimb sau constituire in garantie 

a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau 

cumulat, pe durata fiecarui exercitiu finaciar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele. 

Se aproba totodata faptul ca pot fi aduse in garantie oricare dintre bunurile societatii, dupa cum se va 

conveni cu bancile, si ca valoarea garantiilor constituite pentru garantarea respectivelor credite poate 

depasi, pe durata fiecarui exercitiu financiar, individual sau cumulat, limita de 20% din valoarea 

activelor imobilizate, mai putin creantele. Prezentele hotarari sunt valabile pe toata durata de existenta a 

societatii, fara a fi necesara o reconfirmare anuala a acestora si pana la revocarea acestora printr-o 

noua hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor. Se mandateaza Directoratul societatii pentru 

negocierea, stabilirea termenelor si conditiilor contractuale si contractarea creditelor bancare in limitele 

aprobate de catre AGA, precum si pentru constituirea de garantii.”, avand in vedere propunerea 
Directoratului societatii de marire a valorii plafonului maxim al creditelor bancare ce pot fi contractate de 
catre societate, de la suma de 48 milioane Euro (sau a echivalentului in RON) la suma de 50 milioane 
Euro (sau a echivalentului in RON), per total banci. 
2. Stabilirea datei de înregistrare in sensul art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004. 
3. Imputernicirea persoanei fizice pentru semnarea, in numele actionarilor, a hotărârii adunării generale  
extraordinare a acţionarilor si pentru efectuarea tuturor formalităţilor cerute de lege (inclusiv semnare de 
acte necesare) pentru înregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate in prezenta Adunare Generala 
Extraordinara a Actionarilor. 
 

Persoanele care au calitatea de acţionar la data de referinţă isi pot exercita dreptul de a participa la 
Adunarea mai sus precizata, precum şi dreptul de vot personal, prin corespondenta si prin reprezentare, 
prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei procuri speciale, cu excepţia membrilor Directoratului, 
Consiliului de Supraveghere şi a funcţionarilor Societăţii.  

Actionarii persoane fizice vor putea participa la adunare fie: a) personal, proba identitatii acestora 
realizandu-se prin  prezentarea actului valabil de identitate, fie: b) prin alta persoana, care va prezenta 
procura speciala acordata de catre actionar cu respectarea prevederilor legale, impreuna cu actul de 
identitate al actionarului si al participantului (mandatarului) la adunare.  

Actionarii persoane juridice vor putea participa la adunare fie: a) prin reprezentantul legal, care va 
prezenta copie certificat de inregistrare in Registrul Comertului al actionarului persoana juridica, copie 
certificat constatator eliberat de catre Registrul Comertului si al carui termen de valabilitate nu este 
expirat, copie a actului de identitate al reprezentantului legal si copie act constitutiv in ultima forma 
actualizata impreuna cu dovada inregistrarii acesteia la Registrul Comertului, fie: b) prin alta persoana 
decat reprezentantul legal, care va prezenta procura speciala acordata de catre reprezentantul legal al 
societatii cu respectarea prevederilor legale, impreuna cu actul de identitate al participantului 
(mandatarului) la adunare. 

 Incepând cu data de 07.01.2011 documentele şi materialele informative referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi a Adunării, precum si proiectul de hotarare, vor fi puse la dispoziţia acţionarilor 
la cererea acestora la sediul Societăţii din jud. Ilfov, oraş Pantelimon, Şos. Cernica nr. 11, intre orele 10 si 
16 si pe site-ul societatii www.titan.ro. Persoanele interesate pot obţine, la cerere, fotocopii ale acestor 
documente. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a 
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adunarii generale formulate printr-o cerere semnata si transmisa prin posta la sediul societatii sau la 
adresa de e-mail office@titan.ro, atasand in acest sens si o copie de pe actul de identitate al acestuia. 

Formularele de procură specială, pentru reprezentarea în Adunare, respectiv de vot prin 
corespondenta vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la cererea acestora la sediul Societăţii din jud. Ilfov, 
oraş Pantelimon, Şos. Cernica nr. 11, precum si pe site-ul societatii www.titan.ro, începând cu data 
prezentei convocari, respectiv 07.01.2011 şi până la data de 08.03.2011, între orele 10.00-16.00. Un 
exemplar original al procurii speciale si dupa caz, documentele mai sus mentionate, in copii certificate 
pentru conformitate prin semnatura actionarului, trebuie transmise Societăţii, prin depunere la registratura 
societatii, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin servicii de curierat sau ca document 
electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, 
prin e-mail la adresa office@titan.ro, până la data limita de 08.03.2011, orele 16.00, sub sanctiunea 
pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala. Se precizeaza ca in situatia transmiterii mai 
multor procuri sau buletine de vot, va fi considerata valabila ultima optiune valabil exprimata si anume 
ultimul vot exprimat si inregistrat pana la data data limita 08.03.2011, orele 16.00. Participarea directa a 
actionarului in adunarea generala inlatura orice optiuni de vot transmise anterior. 

Procurile speciale, respectiv buletinele de vot, care nu conţin cel puţin informaţiile cuprinse în 
formularele puse la dispoziţie de catre Societate si care nu sunt transmise pana la data si orele mai sus 
prevăzute nu sunt opozabile Societăţii.  

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social 
are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct 
să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala, 
precum si de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale, pana la data limita de 22.01.2011. 

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).  
Actionarii pot consulta site-ul societatii www.titan.ro pentru informatii mai detaliate cu privire la 
drepturile si obligatiile legale acestora in cadrul Adunarilor Generale convocate pentru data de 
10.03.2011. 

Directoratul propune ca dată de înregistrare, a hotararilor, în conformitate cu prevederile art. 238 
alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, modificată, data de 31.03.2011. 

In cazul în care, la data de 10.03.2011 nu se întruneşte cvorumul legal şi statutar pentru valida 
întrunire, adunarea generală ordinara, respectiv extraordinara, este convocată pentru data de 11.03.2011, 
în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi având aceeaşi ordine de zi. 

Incepind de astazi, 05.01.2011, prezentul raport curent se poate consulta la sediul societatii, Biroul 
Relatii cu Actionarii, in zilele lucratoare, intre orele 10-14. Incepind cu aceeasi data, raportul poate fi 
consultat si pe site-ul societatii la adresa www.titan.ro. 
        Prezentul raport curent va fi transmis si pe website-ul C.N.V.M. 

 
  

  Presedinte Directorat                                                                                     Membru Directorat 
  Stefanos Krommydas                                                                                     Christoph Guger                


