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Către,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT conform  Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare 
si operatiuni de piată, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Regulamentului ASF nr. 5/2020

Data raportului: 13 aprilie 2020
Denumirea societătii emitente: TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA 
NEAGRĂ S.A., Societate administrată în sistem dualist
Sediul social  : Str. Lavrion nr. 29, loc.Mangalia, Jud.Constanta
Telefon/fax  : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59
Nr. înregistrare  la  Registrul Comertului: J13/696/1991
C.I.F.: RO 2980547
Capital social subscris si vărsat: 57.894.993,9 lei 
Piata reglementată pe care se tranzactionează: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat: 

Directoratul  societatii  THR Marea  Neagră informează  organele  de  supraveghere  ale
pietei de capital si actionarii cu privire la desfasurarea Adunarii Generale  Ordinare a Actionarilor
si Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 22/23.04.2020.  

Având în vedere  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de

asediu  si  Decretul  Președintelui  României  nr.  195/2020  privind  instituirea  stării  de  urgență  pe
teritoriul României;

In  contextul  restricțiilor  impuse  de  autoritățile  competente  ale  statului  pentru  gestionarea

situației generate de COVID-19 , precum si suspendarea de activități desfășurate în spații închise;

 Având în vedere Ordonanța militara nr. 1/18.03.2020 privind unele măsuri de primă urgență
care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, Ordonanța militară

nr.  2/21.03.2020  privind  măsuri  de  prevenire  a  răspândirii  COVID-19,  Ordonanța  militară  nr.

3/24.03.2020  privind  măsuri  de  prevenire  a  răspândirii  COVID-19,  Ordonanța  militară  nr.
4/29.03.2020 privind măsuri  de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările si  completările
ulterioare,  Ordonanța militară nr. 5/31.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

THR Marea Neagra SA recomanda actionarilor sai :
a) accesarea materialelor aferente adunărilor  generale ale  acționarilor, în format electronic ( de  pe
site-ul  www.thrmareaneagra.ro)   cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în
copie fizică, prin poștă, servicii de curierat sau ridicării în mod personal, de la sediul societății.

http://www.thrmareaneagra.ro/


TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE
MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452  Fax:+40-241-755-559 
Nr. Inregistrare  Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,

Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

Societate administrata in sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro

b) transmiterea de către acționari a împuternicirilor generale sau, dupa caz, a imputernicirilor
speciale la adresa de e-mail   thrmareaneagra@yahoo.com  sub semnatura electronica extinsa,
cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă,
servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura societatii.
c)  votarea  prin  corespondență  și,  de  preferință,  prin  e-mail  la  adresa
thrmareaneagra@yahoo.com, prin transmiterea buletinului de vot  insotit de documentele  mentionate

in convocator, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică
prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura emitentului.

              THR Marea Neagra SA aduce la cunostinta actionarilor posibilitatea ca societatea  să
aplice  restricțiile  în  vigoare  la  data  desfășurării  Adunărilor  Generale  ale  Acționarilor,  cu
privire  la  limitarea  numărului  de  participanți  la  evenimente  desfășurate  în  spații  închise,
numai în funcție de deciziile exprese adoptate de autorități.

               THR Marea Neagra SA avertizeaza actionarii ca participarea la sedintele Adunarii
Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data
de 22/23.04.2020, de la sediul societatii, in conditiile impuse de autoritati la acest moment,
expune participantii la o posibila contaminare cu coronavirusul SAR- CoV-2, iar  THR Marea
Neagra SA si/sau Directoratul societatii  nu  ar fi putea fi  tinuti  raspunzatori  pentru un astfel
de risc.

          Presedinte  Directorat  
          Mosoiu Georgiana Narcisa 
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