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Eveniment important de raportat: Solicitarea actionarului semnificativ, Dumitrescu
Andrei-Sebastian de completare a ordinii de zi a sedintei AGOA convocata pentru data de
29.07(01.08).2022
Societatea OIL TERMINAL informeaza actionarii si investitorii ca in data de 07.07.2022, in
conformitate cu prevederile art. 105, alin (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de
instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă si a prevederilor art 1171 alin (1) din Legea 31/1990
republicată, cu modificările și completările ulterioare, domnul Dumitrescu Andrei-Sebastian, în
calitate de actionar al societatii OIL TERMINAL SA cu o cota de participare la data de 06.06.2022
de 16.9318% din capitalul social, solicita introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor Societatii Oil Terminal S.A. convocata pentru data de 29.07(01.08).2022,
a urmatoarelor puncte:
Prezentarea sentinţei civile nr. 29/11.03.2022 pronunţate de Tribunalul Prahova, Secţia a
II — a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal ( acţionarii urmând sa ia act de
aceasta hotarare);
2. Prezentarea neindeplinirii unor condiţii de legalitate la momentul emiterii certificatelor de
atestare a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor emise la nivelul anului 2011
— lipsa deţinerii terenurilor in folosinţa, lipsa necesităţii terenurilor pentru desfasurarea
obiectului de activitate si lipsa evaluării legale a terenurilor (acţionarii urmând sa ia act de
aceasta situaţie);
3. Prezentarea neindeplinirii unor condiţii de legalitate la momentul emiterii certificatelor de
atestare a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor emise la nivelul anului 2011
— lipsa unei hotarari A.G.E.A. de sesizare a O.R.C. - Constanta, lipsa desemnării unui
expert evaluator independent si obiectiv de către O.R.C. Constanta, lipsa unui raport de
expertiza intocmit in condiţiile legii, lipsa unei hotarari A.G.E.A. de aprobare a unui
raport de evaluare a terenurilor ( acţionarii urmând sa ia act de aceasta situaţie );
1.

Lipsa incidenţei Legii nr. 51/1991 privind securitatea naţionala in privinţa operaţiunii de
majorare a capitalului social al societăţii Oil Terminal S.A. ( acţionarii urmând sa ia act de
aceasta situaţie);
5. Revendicarea tuturor rezervoarelor “ naţionalizate “ prin O.U.G. nr. 15/2001 aprobata prin
Legea nr. 68/2002 (acţionarii urmând sa aprobe sau sa respingă acest demers).
4.

Consiliul de Administratie al Societatii va analiza solicitarea domnului Dumitrescu AndreiSebastian si va respecta prevederile legale in vigoare.
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