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Eveniment important de raportat:  Informare privind punctul 1 de pe ordinea de zi a sedintei AGOA 

din data de 05/06.03.2020 

 

Societatea OIL TERMINAL SA informeaza actionarii si partile interesate că materialele de ședință 

referitoare la punctul 1 de pe ordinea de zi a sedintei AGOA din data de 05/06.03.2020, respectiv 

„Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020”, vor fi disponibile astfel: 

- Nota de fundamentare privind aprobarea de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a 

propunerii de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020, impreuna cu Anexa 1 se va regasi 

in format electronic pe pagina de internet a societatii (www.oil-terminal.com), sectiunea ”Relatii 

cu investitorii - Adunarea Generala a Actionarilor- AGOA 05/06.03.2020”, incepand cu data de 

04.02.2020, orele 8:00; 

- Anexele 2-5 la Nota de fundamentare privind aprobarea de catre Adunarea Generala Ordinara a 

Actionarilor a propunerii de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 sunt disponibile și 

vor putea fi consultate de către acționari la sediul Oil Terminal S.A. din Constanta, str. Caraiman 

nr. 2, începând cu data de 4 Februarie 2020, între orele 8:00–16:00 sau vor fi puse la dispoziția 

acționarilor la cerere, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 

Menționăm că materialele conțin date cu privire la rezultatele financiare preliminate intermediare 

ale anului 2019, disponibile la data elaborării proiectului de buget pe anul 2020, date ce pot suferi modificări   

până la 13.02.2020, data publicării rezultatelor financiare preliminate, conform Calendarului financiar. 
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