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Eveniment important de raportat: Informare solutie dosar nr. 3325/118/2020, in contradictoriu 

cu Dumitrescu Sebastian Valentin 

 

Societatea Oil Terminal S.A. informeaza actionarii si investitorii cu privire la faptul ca prin 

Hotararea nr. 686/10.12.2020, Tribunalul Constanta a pronuntat urmatoarea solutie: 

 admite cererea principală formulată de către petenta  Oil Terminal S.A.; 

 dispune menţionarea în registrul comerţului a depunerii Hotărârii Adunării Generale Extraordinare 

a Acţionarilor a  Oil Terminal SA nr.7 din data de 12.06.2020; 
Hotararea este executorie. 

Mentionam ca datele sunt preluate de pe portalul instantelor de judecata. Hotararea urmeaza a fi 

redactata si comunicata partilor, putand fi atacata cu apel in termen de  30 zile de la  comunicare. 

Obiectul dosarului il reprezinta inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa 

Tribunalul Constanta, a Hotararii AGEA nr. 7/12.06.2020, prin care actionarii au respins: 

 constatarea faptului că Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 6/10.10.2016 
a încetat să-și produca efectele la data de 10.10.2017.  

 constatarea faptului ca societatea Oil Terminal S.A. este supusa prevederilor Legii nr. 24/2017 în 
ceea ce privește condițiile de prezență și de cvorum referitoare la majorarea capitalului social.  

 prorogarea oricăror discuții referitoare la majorarea capitalului social până la obținerea unor 
informații suplimentare de la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. 

 împuternicirea Consiliului de Administratie al Oil Terminal S.A. in vederea obtinerii din partea 
Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a unor informatii referitoare la situatia 
juridica a societatii. 
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