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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor 

Societatii OIL TERMINAL S.A. 
 

nr. 27 din data de 12.(13).10.2015 
 

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
pe cele ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi 
operaţiunile cu valori mobiliare, precum şi Procesul verbal al şedinţei Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor din data de 12.(13).10.2015, s-a adoptat următoarea: 

  
Hotărâre: 

 
Art. 1 Cu votul majoritar al acţionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aproba majorarea capitalului social al 
societății cu aportul în natură din partea statului, prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și 
Mediului de Afaceri constând în teren în suprafață de 254261,325 mp, respectiv, teren în suprafață de 
129.334,70 mp, situate în județul Constanța, strada Caraiman nr. 2, terenuri pentru care societatea a obținut 
certificate de atestare a dreptului de proprietate la data de 02.02.2011. 
 
Art. 2 Cu votul majoritar al acţionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aproba împuternicirea Consiliului de 
Administrație in vederea selectiei evaluatorului ce va primi sarcina de realizare a Raportului de expertiza si 
evaluare a terenurilor.  
 
Art. 3 Cu votul majoritar al acţionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aproba împuternicirea Consiliului de 
Administratie sa procedeze, dupa obtinerea evaluarii, la calcularea numărului total al actiunilor ce vor fi 
emise precum și a acțiunilor ce vor fi emise in vederea vanzarii, cu acordarea dreptului de preferinta 
actionarilor existenti, in vederea mentinerii de catre acestia a ponderii in structura capitalului social.  
 
Art. 4 Cu votul majoritar al acţionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aproba Împuternicirea Consiliului de 
Administrație să stabilească perioada de subscriere a noilor actiuni, tinand cont de dreptul de preferinta a 
actionarilor existenti, inauntrul termenului de 45 zile calendaristice de la data stabilita in anuntul si 
prospectul/prospectul proportionat de oferta, data ulterioara datei de publicare a deciziei CA în Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Perioada efectivă de subscriere va fi comunicată acționarilor printr-un 
raport curent, imediat după ce decizia Consiliului de Administrație va fi publicată în  Monitorul Oficial, Partea 
a IV-a. În perioada de subscriere, acționarii vor realiza subscrieri, la prețul de subscriere egal cu valoarea 
nominală a acțiunilor (0,10 lei/acțiune) conform dreptului de preferință.  
 
Art. 5 Cu votul majoritar al acţionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aproba imputernicirea Presedintelui de 
sedinta sa semneze hotararile adunarii. 
 
Art. 6 Cu votul majoritar al acţionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aproba imputernicirea directorului general al 
societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor 
la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind 
publicarea acestor hotarari. 
 
 
 
 

Presedinte al sedintei 
Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor                  

Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 12.(13).10.2015 


