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Eveniment important de raportat: Solicitarea actionarului semnificativ, Dumitrescu 

Andrei-Sebastian de completare a ordinii de zi a sedintei AGEA convocata pentru data de 

18(19).08.2022 

Societatea OIL TERMINAL informeaza actionarii si investitorii ca in data de 29.07.2022, 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 18.07.2022 

de 17,24% din capitalul social, solicita introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale 

Extraordinare a Actionarilor Societatii Oil Terminal S.A. convocata pentru data de 

18(19).08.2022, a următoarelor puncte: 

 

1. Suspendarea procedurii de majorare a capitalului social al societăţii cu aporturile în natură 

aferente certificatului seria M03 nr. 11703/02.02.2011 şi certificatului seria M03 nr. 

11704/02.02.2011, până la soluţionarea definitivă a dosarelor înregistrate pe rolul 

instanţelor judecătoreşti în cadrul cărora se analizează legalitate acestor certificate, 

respectiv: 

 

a. dosarul nr. 7054/118/2021 aflat pe rolul Tribunalului Constanţa - Secţia a II-a civilă, 

etapa procesuală fond, fiind acordat termen de judecată în data de 04.10.2022; 

 

b. dosarul nr. 7838/118/2021 aflat pe rolul Tribunalului Constanţa - Secţia a II-a civilă, 

etapa procesuală fond, fiind acordat termen de judecată în data de 28.09.2022; 

 

c. dosarul nr. 2014/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanţa - Secţia a II-a civilă, 

etapa procesuală fond, fiind acordat termen de judecată în data de 13.10.2022; 

 

d. dosarul nr. 2018/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanţa - Secţia a II-a civilă, 

etapa procesuală fond, fiind acordat termen de judecată în data de 13.10.2022; 



 
 

e. dosarul nr. 2022/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanţa - Secţia a II-a civilă, 

etapa procesuală fond, fiind acordat termen de judecată în data de 13.10.2022; 

 

f. dosarul nr. 2025/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanţa - Secţia a II-a civilă, 

etapa procesuală fond, fiind acordat termen de judecată în data de 13.10.2022. 

 

 

 

Consiliul de Administratie al Societatii va analiza solicitarea domnului Dumitrescu Andrei-

Sebastian si va respecta prevederile legale in vigoare. 
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