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Nr.228/11.04.2018 

Către 

 BURSA DE VALORI BUCUREŞTI 

Fax: 021/2569276 

 AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

Fax: 021/659.64.14 

 

RAPORT CURENT 

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 

Data raportului: 11.04.2018 

 

        Societatea OIL TERMINAL S.A 

        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: 2410163 

  

Eveniment important de raportat: precizari asupra punctului nr. 8 din ordinea de zi a sedintei AGOA din data de 

25(26).04.2018 

 

 Societatea OIL TERMINAL S.A informeaza cu privire la faptul ca actionarul Broadhurst Inv. LTD nu a 

raspuns la solicitarea societatii de motivare in scris a propunerii sale de renuntare de comun acord la litigiile 

existente intre parti. 

 

Precizam ca in acest moment litigiile intre parti sunt: 

 

1. Dosar nr. 5281/118/2016 

 

Reclamant: Broadhurst LTD  

Parat : Oil Terminal S.A 

Obiect: Actiune in anulare a hotararii AGEA nr. 27/13.10.2015 

Stadiu: In data de 08.02.2018, Tribunalul Constanta a respins acţiunea ca rămasă fără obiect,  obligand reclamanta 

către pârâtă la plata sumei de 16.286 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Nu s-a comunicat sentinta civila pentru a se 

putea formula apel. 

 

2. Dosar nr. 2184/118/2016 

 

Reclamant: Oil Terminal S.A 

Parat: Broadhurst Investements LTD 

Obiect: Obligatia de a face: 

- Incetarea abuzului de minoritate, 

- Plata sumei de 1.294.903 lei, cu titlu de daune materiale ( suma stabilita de expert extrajudiciar, reprezentand 

cuantumul dividendelor datorate si neplatite actionarului majoritar pentru perioada in care nu s-a putut 

efectua majorarea capitalului social) 

- Plata sumei de 100.000 lei cu titlu de daune morale 

 

In data de 06.09.2016, Ministerul Energiei a depus cerere de interventie accesorie solicitand admiterea cererii 

formulata de Oil Terminal. 

 

Stadiu: Termene intermediare acordate pentru citarea paratului la sediul social din Cipru. Urmatorul termen de 

judecata este fixat in data de 10.05.2018. 

 

Director General, 

Sorin CIUTUREANU 

 

 

      Director Dezvoltare,                                                          Sef Comp. Actionariat-Comunicare, 

Marieta STASI                                                                          Sofia ZAGANEANU 


