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Către, 
Bursa de Valori București 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
 
RAPORT CURENT conform  Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 
și Regulamentului ASF nr. 5/2018  
 
Data raportului: 30.09.2022 
Denumirea societății emitente: TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A. 
Sediul social  : Str. Lavrion nr. 29, loc.Mangalia, Jud.Constanța 
Telefon/fax  : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59 
Nr. înregistrare  la  Registrul Comerțului: J13/696/1991 
C.I.F.: RO 2980547 
Capital social subscris și vărsat: 57.600.848,70 lei  
Piața reglementată pe care se tranzacționează: Bursa de Valori București 
 
             Evenimente importante de raportat: 
          THR Marea Neagra S.A.informeaza actionarii cu privire la faptul ca in data de  29.09.2022, ora 
12.00,  a avut loc  sedinta AGOA  convocata la solicitarea  actionarului Madar Horea Florin care detine 5,12 
%  din capitalul social al societatii, 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. 

                 Intrucat la pct. 3 nu s-au intrunit conditiile prevazute de art.112 (1), teza a doua  din Legea nr. 
31/1990  in sensul ca voturile exprimate  “pentru” nu au reprezentat  majoritatea voturilor exprimate, ci doar 
0,41 %,   in cadrul sedintei nu s-au adoptat hotarari.   

                    
Presedinte de sedinta  Vatuiu Mihaita- Giani 


