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Eveniment important de raportat: Cerere de chemare în judecată formulata de un actionar 

 

Societatea OIL TERMINAL S.A informeaza actionarii cu privire la faptul ca in data de 

12.07.2021 s-a primit la sediul societatii cererea de chemare in judecata, care face obiectul 

dosarului nr. 4558/118/2021, in contradictoriu cu Oil Terminal S.A., Statul Roman prin 

Ministerul Energiei si Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice, formulata de catre 

actionarul Dumitrescu Andrei Sebastian (actionar ce deține 0,235% din actiunile societatii, 

conform ultimului registru consolidat al acționarilor), prin care se solicita: 

- Constatarea existentei  dreptului de preferinta la cumpararea de la paratul Ministerul 

Energiei, a unui numar de actiuni necesar mentinerii cotei de participare la capitalul 

social al paratei Oil Terminal S.A.; 

- Obligarea tuturor paratilor la respectarea dreptului de preferinta expus la pct. 1 

incepand cu data inregistrarii majorarii capitalului social al societatii Oil Terminal 

S.A.. 

 

Reamintim ca, prin Hotararea AGEA nr. 4/12.06.2020, actionarii au constatat majorarea 

de drept a capitalului social al societatii Oil Terminal S.A. cu valoarea a doua terenuri pentru care 

Oil Terminal S.A. a obtinut titluri de proprietate din anul 2011 si au aprobat formularea unei 

cereri catre judecatorul- delegat de pe langa ONRC pentru numirea unuia sau mai multor experti 

in vederea evaluarii celor doua terenuri ce urmeaza a fi incluse in procesul majorarii de capital a 

societatii. Prin Referatul nr. 333/05.05.2020 si anexa acestuia, postat pe site-ul societatii, Oil 

Terminal S.A. a precizat ca majorarea capitalului social urmeaza a se efectua etapizat, conform 

prevederilor legale, cu respectarea tuturor drepturilor actionarilor, inclusiv a dreptului de 

preferinta al acestora. 

  

Hotararea AGEA nr. 4/12.06.2020 nu fost inregistrata la ONRC datorita contestatiilor 

formulate de catre actionarul Dumitrescu Sebastian Valentin, in prezent dosarele fiind suspendate 

la instantele de judecata in temeiul art. 412 alin. 1 pct. 1 Cod Procedura Civila. 
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Mentionam ca dosarul nr. 4558/118/2021 inca nu are termen de judecata, se afla in 

procedura de regularizare a cererii. Oil Terminal S.A. va proceda la efectuarea tuturor 

demersurilor procedurale care se impun in aceasta speta. 
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