Nr. 165/16.04.2021
Către
•
•

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI
Fax: 021/2569276
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Fax: 021/659.60.51
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 16.04.2021

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: Comunicat cu privire la modul de desfasurare a
sedintelor AGOA din data de 26(27).04.2021 și din data de 29.04(04.05).2021
Avand in vedere masurile preventive dispuse de Guvernul Romaniei in legatura cu
prevenirea/ limitarea raspandirii COVID-19, pentru protejarea actionarilor, societatea Oil
Terminal recomanda sa se utilizeze cu prioritate exercitarea dreptului de vot prin corespondenta
pentru sedintele AGOA din data de 26(27).04.2021 si din data de 29.04(04.05).2021. Toate
informatiile si materialele aferente sunt publice si pot fi accesate pe site-ul www.oil-terminal.com,
in sectiunea Relatii cu investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor/ Anul 2021/AGOA
26(27).04.2021, respectiv AGOA 29.04(04.05).2021. Acestea includ convocatorul si modalitatile
de vot prin corespondenta.
In conformitate cu HG nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe
durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, societatea Oil
Terminal va implementa toate masurile de protectie la locul de desfasurare a Adunarii Generale a
Actionarilor si va recomanda totodata, utilizarea metodei votului prin corespondenta pentru
protejarea sanatatii dumneavoastra si a personalului societatii Oil Terminal.
Reamintim modalitatea de vot prin corespondenta si termenele aferente, astfel ca actionarii
Societatii inregistrati la Data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central
S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea formularului
de vot prin corespondenta. Acesta poate fi obtinut de la registratura societatii sau de pe website-ul
societatii, accesand urmatoarele link-uri: http://relatia.oil-terminal.com/aga-2021-agoa-2627-042021/, respectiv http://relatia.oil-terminal.com/agoa-29-0404-05-2021/.

Va informam, in mod explicit, ca participarea la evenimente/intruniri publice desfasurate
in spatii inchise, in conditiile impuse de autoritati la acest moment, expune participantii la o
posibila contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar societatea Oil Terminal nu poate fi
raspunzatoare pentru un astfel de risc.
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