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Eveniment important de raportat: Comunicat privind măsurile adoptate in contextul
raspandirii infectiei cu Cornavirus COVID- 19

În contextul instituirii starii de urgenta ca urmare a răspândirii infecției cu Coronavirus,
COVID- 19, societatea Oil Terminal S.A. precizeaza urmatoarele:
In prezent activitatea se desfasoara normal nefiind impactata de aceasta pandemie.
Societatea a elaborat un Plan de Continuitate a activităților în cazul unei pandemii și a
format un Grup de Lucru intern care elaborează, coordonează și implementează măsurile de
prevenire și planifică măsuri de protecție în funcție de posibila evoluție a situației. Planul se aplica
gradual, de la măsuri preventive de igienă, până la măsuri de asigurare a personalului esențial, a
cărui implementare depinde de nivelul de risc asociat, în așa fel încât să se reducă la minim riscul
de contaminare cu coronavirus pentru personal.
In vederea protejarii actionarilor sai, pentru limitarea riscului de contaminare a acestora cu
Covid-19, societatea Oil Terminal evidentiaza importanta utilizarii cu prioritate a exercitarii
dreptului de vot prin corespondenta in cazul Adunarilor Generale ale Actionarilor ca masura
preventiva de protectie. Conform calendarului financiar publicat la BVB, urmeaza a se convoca o
sedinta AGA pentru luna aprilie in vederea aprobarii situatiilor financiare anuale 2019.
Informatiile referitoare la AGA vor fi disponibile pe site-ul companiei, in sectiunea dedicata
relatiei cu investitorii si includ materialele aferente ordinii de zi, formularele de vot si
convocatorul sedintei care contine inclusiv modalitatile de vot si explicitarea acestora. Acţionarii
Societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de
vot prin corespondenţă, pus la dispozitie, atat în limba română, cat si in limba engleza. Formularele

de vot prin corespondenta trebuie completate şi semnate de catre actionari persoane fizice si
insotite de copia actului de identitate al actionarului, semnat conform cu originalul de către titularul
actului de identitate /completate si semnate de catre reprezentantul legal al actionarului persoana
juridica, insotite de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal. Formularele

de vot prin corespondenta insotite de documentele legale vor fi transmise cu cel putin 48 ore inainte
de sedinta:
o la registratura societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, in
plic inchis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule: ”PENTRU ADUNAREA
GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE…”
sau
o transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa
actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: ”PENTRU ADUNAREA
GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE…”
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