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Nr.72/09.02.2017 
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: 09.02.2017 
        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: Informare litigii  
 

Societatea OIL TERMINAL S.A informeaza actionarii cu privire la urmatoarele litigii: 
 

1. Dosar nr. 7167/118/2016 in contradictoriu cu ANDRONE NICUSOR 
 

Prin Hotararea nr. 96 pronuntata in data de 08.02.2017 in dosarul nr. 7167/118/2016, Tribunalul 
Constanta a admis cererile de interventie în interes propriu formulate de intervenientii Androne Nicusor si 
Ministerul Energiei si în consecinta a respins,  ca nefondate, atat cererea de înregistrare mentiuni nr. 
75498 /18.10.2016, cat si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei Oficiul Registrului Comertului. 
Hotararea este executorie.  
Mentionam ca datele sunt preluate de pe portalul instantelor de judecata, hotararea urmeaza a fi 
redactata si comunicata partilor. 
Reamintim ca in data de 20.10.2016, actionarul Androne Nicusor a formulat o cerere de interventie 
impotriva mentiunii nr. 75498/18.10.2016, respectiv impotriva inregistrarii la ONRC a Hotararii AGOA nr. 
7/10.10.2016 prin care au fost numiti si revocati membrii Consiliului de Administratie ai Oil Terminal S.A.  
Cererea de chemare in judecata a format obiectul dosarului nr. 7167/118/2016 aflat spre solutionare pe 
rolul Tribunalului Constanta. 
 
 

2. Dosar nr. 3413/118/2016, in contradictoriu cu Broadhurst Investments Limited 
 

Prin Hotararea nr. 93/08.02.2017 pronuntata in dosarul nr. 7167/118/2016, Tribunalul Constanta a 
respins,  ca inadmisibila,  cererea formulata de reclamanta Broadhurst Investements Limited În 
Contradictoriu Cu Pârâta Oil Terminal SA. si a luat act ca pârâta nu solicita cheltuieli de judecata.  
Hotararea este executorie si poate fi atacata cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare. 
Mentionam ca datele sunt preluate de pe portalul instantelor de judecata, hotararea urmeaza a fi 
redactata si comunicata partilor. 
Reamintim ca in data de 23.05.2016, actionarul Broadhurst Investments Limited a fomulat o cerere de 
interventie impotriva Decziei CA nr. 34/25.03.2016 prin care s-a aprobat ca si evaluator PFA Verdes 
Mihaela in vederea realizarii raportului de evaluare necesar efectuarii majorarii de capital cu terenurile cu 
care societatea a obtinut titlurile de proprietate in anul 2011. 
Cererea de chemare in judecata a format obiectul dosarului nr. 3413/118/2016 aflat spre solutionare pe 
rolul Tribunalului Constanta.  
 

 
Director General, 

Sorin CIUTUREANU 


