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                                      COMPLETAREA CONVOCATORULUI  
                    ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
                                                   din data de 11/12.08.2020                                        

     
            Directoratul societatii THR Marea Neagră S.A. cu sediul în localitatea Mangalia, str. 
Lavrion nr. 29, judeţul Constanţa, societate administrata in sistem dualist, având 
J13/696/1991, C.U.I. RO2980547, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificarile si 
completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentul ASF nr. 5/2018 şi cu dispoziţiile 
Actului Constitutiv, intrunit in data de 27.07.2020; 
            Avand in vedere cererea nr. 3504/20.07.2020 a actionarului SALINK LIMITED care 
detine 5,10 % din capitalul social al societatii,  prin care se solicita completarea ordinei de 
zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 11/12.08.2020 publicata in 
Monitorul Oficial, Partea IV-a, nr. 2345 din 10.07.2020 cu urmatorul punct: “Numirea unui 
evaluator  independent, recunoscut international, care sa efectueze o evaluare a activelor 
companiei si publicarea raportului de evaluare pe website-ul societatii”. 
            Se completeaza ordinea de zi a AGOA din data de 11/12.08.2020, ora 14.00, de la 
sediul societatii, care va fi  urmatoarea:        
 1. Constatarea incetarii mandatului Consiliului de Supraveghere si a Directoratului, ca urmare 
a aprobarii modificarii formei de administrare a societatii si a modificarii Actului Constitutiv. 
2.  Alegea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 2 ani; 
3.  Stabilirea remuneratiilor cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2020; 
4. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului 
de Administratie si pentru Director/ Directori; 
5.  Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie. 
6. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de 
Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii; 
7. Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza a fi semnat de catre Consiliul de 
Administratie cu directorul/ directorii desemnati. 
8. Numirea unui evaluator  independent, recunoscut international, care sa efectueze o 
evaluare a activelor companiei si publicarea raportului de evaluare pe website-ul societatii. 
9. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii 
hotararilor adoptate. 
 
             Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 
11/12.08.2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 
2345/10.07.2020,  nu se modifica.  
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