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Eveniment important de raportat:

THR Marea Neagra SA informează actionarii si investitorii cu privire la faptul ca, in data
de 03.08.2022, dl Florin-Horea Madar, actionar al societatii, avand 5,12% din capitalul social, a
transmis catre societate o solicitare de convocare a Adunarii Generale a Actionarilor, cu
urmatoarea ordine de zi:
1. Informare privind modul in care a fost dusa la indeplinire Hotararea actionarilor nr.4
din data de 11.08.2020, art.5 prin care „Se aproba numirea unui evaluator independent
recunoscut international, care sa efectueze o evaluare a activelor companiei in vederea stabilirii
potentialului de business a acestora si identificarea sinergiilor existente intre activele amplasate
in aceeasi zona turistica.Publicarea raportului/rapoartelor de evaluare se va face pe website-ul
societatii”.
2. Informare privind rapoartele de evaluare a activelor care au determinat rezultatul
contului de profit si pierdere la 31.12.2021, in forma scrisa. Publicarea rapoartelor de evaluare a
activelor imobilizate corporale ale societatii se va face pe site-ul societatii si va contine cel putin
Denumirea activului, localizarea acestuia, valoarea determinata in urma evaluarii, metoda
folosita pentru evaluare, modul de administrare ( directa/indirecta) sau in afara exploatarii.
3. Aprobarea strategiei de administrare a activelor societatii, ce va cuprinde toate activele
societatii, cel putin astfel cum sunt ele detaliate pe puncte de lucru potrivit art.2 alin.3 din Actul
constitutiv, modul de administrare al acestora si orice alta informatie considerata necesara si
utila in sustinerea strategiei propuse.
Consiliul de Administratie ia act de solicitarea actionarului si urmeaza a se intruni pentru a
adopta decizii in consecinta.
Consiliu de Administratie
prin Presedinte Ichim Mihaela

