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 Sedinta din 28/29.12.2010 
 
 

NOTA 
privind propunerea actionarului minoritar PCC SE pentru 

aprobarea revocarii d-lui Roibu Constantin din functia de administrator al Oltchim (si 
implicit din functiile de presedinte al consiliului de administratie al Oltchim si de director 

general al Oltchim). 
 

 
Toate informatiile sunt furnizate cu prudenta, in contextul in care actionarul PCC si reprezentantii sai au utilizat si continua sa utilizeze 
orice informatie privind Oltchim cu scopul de a solicita noi investigatii din partea Comisiei Europene sau pentru a deschide noi actiuni in 

instanta impotriva societatii la care si acestia sunt actionari, incalcand in acest fel prevederile Art. 1361 din L 31/1990, care prevede 
expres ca actionarii trebuie sa isi exercite drepturile cu buna-credinta, cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale societatii si ale 

celorlalti actionari. 

 
 
SC Oltchim este o societate comerciala pe actiuni administrata in sistem unitar, respectiv de catre 
un Consiliu de Administratie format din cinci membrii. 
 
Conform prevederilor legale in vigoare si a celor specifice din Actul constitutiv al Oltchim, 
Presedintele Consiliului de Adminstratie indeplineste automat si functia de Director General al 
societatii. Presedintele Consiliului de Administratie este ales de catre administratori, cu majoritate 
de voturi, dupa numirea acestora in functie. 
 
Pornind de la aceasta premisa, precum si de la actiunile anterioare ale PCC (dorinta schimbarii d-
nului Roibu Constantin din functia de Director General solicitari depuse si RESPINSE in cadrul 
sedintelor AGOA din data de 24 Aprilie 2009, 31 Martie 2009 respectiv 27 Septembrie 2010) 
consideram ca obiectul real al acestei solicitari este inlocuirea d-nului Roibu Constantin din functia 
de Director General al societatii, solicitare respinsa anterior, conform motivatiilor din cadrul 
respectivelor AGOA. 
 
Referitor la presupusele noi motive aparute care ar conduce la o asemenea cerere efectuata de 
catre PCC facem urmatoarele precizari: 
 

a) In ceea ce priveste cercetarile privind manipularea pietei de capital, reclamatia efectuata 
catre CNVM nu s-a adeverit, institutia mentionata anterior in urma cerectarilor efectuate a 
stabilit ca nu a existat nicio manipulare a pietei de capital. Mai mult decat atat tinem sa 
precizam ca in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 nu am facut nimic altceva decat 
sa ne indeplinim obligatiile legale care ne incumba in conformitate cu acest act normativ, 
indiferent de efectul acestor obligatii asupra actionariatului societatii. In consecinta de cauza 
nu poate fi solicitata inlocuirea din functia de administrator a d-nului Director General Roibu 
Constantin sub acest aspect, pentru respectarea prevederilor legale care incumba societatii 
in conformitate cu legislatia aplicabila in vigoare. 

b) Referitor la punctul care priveste informatiile aparute in presa locala cu privire la presupuse 
fapte de coruptie ale d-nului Director General Roibu Constantin, precizam ca toate aceste 
articole de presa aparute sunt nefondate si neintemeiate, situatia dovedita si de catre 
cercetarile efectuate de catre organele de control conform respectivelor afirmatii aparute. 
Mai mult decat atat, materialele publicistice aparute in presa si invocate in sustinere de 
catre PCC (cu atat mai mult cu cat au aparut doar intr-o publicatie din presa locala) pot 
conduce spre o alta premisa si anume: ca aceste atacuri repetate efectuate la adresa 
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directorului general al SC Oltchim SA, d-nul Roibu Constantin sunt efectuate in urma unei 
cereri exprese a vre-unei persoane interesate, interes posibil a fi justificat inclusiv prin 
declaratiile de presa anterioare ale organelor de conducere ale PCC privind o posibila 
achizitionare a Oltchim SA de catre acest actionar. 

c) Nu comentam acest aspect legat de amenda deoarece cazul este in investigatie la Uniunea 
Europeana ca urmare a unei plangeri depuse de PCC SE.Oricum vina nu apartine 
directorului general pentru depunerea cu intarziere a certificatelor.Apreciem “buna intentie “ 
a PCC care solicita si preseaza ca societatea sa fie amendata. 

d) Cu privire la neinformarea corecta a actionarilor prin sustinerea faptului ca Oltchim poate 
supravietui doar prin integrarea cu divizia de petrochimie a Arpechim, precizam ca prin 
repornirea unitatii de petrochimie de la Pitesti si reluarea activitatii la capacitate in 
combinatul de la Rm.Valcea, se creaza premisele necesare pentru viabilizarea societatii si 
relansarea activitatii acesteia. De asemenea mentionam ca in situatia in care Oltchim 
lucreaza integrat cu unitatea de petrochimie de la Pitesti si cu combinatul chimic de la 
Rm.Valcea, la capacitate, o luna de functionare inseamna o cifra de afaceri lunara de 71 
milioane EUR, cu un profit operational de 6,7 milioane EUR. Insa nefunctionand la 
capacitatea normala a instalatiilor consideram ca Oltchim SA nu poate supravietui in 
conditiile actuale de piata precum si a concurentei acerbe existente in acest domeniu. Lipsa 
materiilor prime, a propilenei, etanului, etc. duce la imposibilitatea functionarii a combinatului 
in parametrii normali, iar o eventuala prelungire a acestei situatii va conduce la 
imposibilitatea asigurarii unei functionari pentru anul 2011 nici macar la nivelul parametrilor 
existenti in decursul anului 2010. Obtinerea profitului din ultimele 2 luni a fost posibila 
datorita conjuncturii de piata favorabile, ca urmare a cresterii pretului la soda caustica cat si 
a unui disponibil temporar de propilena pe piata Europei centrale si de est. Insa reiteram 
ideea exprimata anterior in sensul ca in momentul in care Oltchim va functiona integrat cu 
unitatea de petrochimie de la Pitesti cifra de afaceri va creste si in consecinta si profitul 
operational va avea un trend ascendent. De asemenea precizam ca investitiile noi la care 
face referire PCC sunt in Oltchim si nicidecum in divizia petrochimica de la Arpechim fapt 
care denota cat de bine cunosc situatia Oltchim. 
Fara petrochimia de la Pitesti Oltchim isi va inchide portile deoarece in zona Romaniei si in    
imprejurimi nu exista propilena suficienta si nici etilenoxid iar in Constanta nu exista facilitati 
pentru descarcare nici pentru propilena si nici pentru etilenoxid.Singura sansa de 
supravietuire a Oltchim este functionarea cu petrochimia de la Pitesti dar PCC SE care este 
un actionar ostil si concurent al societatii preseaza si nu stie cum sa inchida activitatea 
Oltchim. 

e) Referitor la deteriorarea continua a situatiei societatii precizam ca nefunctionarea la 
capacitate a condus la acumularea de pierderi avand in vedere faptul ca blocarea 
functionarii Oltchim se datoreaza in mod exclusiv comportamentului PCC care a blocat 
incercarile de finantare ale societatii prin reclamatiile formulate catre Comisia Europeana. 
Astfel in urma unor consultari informale cu Comisia Europeana, in data de 15 iulie 2009 
Guvernul Romaniei a aprobat prin Memorandum strategia privind dezvoltarea societatii si 
masurile referitoare la aceasta si a dispus inaintarea catre Comisia Europeana a unei 
notificari privind intentia de acordare a unor masuri de sprijin, ca non-aid, constand in: (a) 
Majorarea capitalului social al Oltchim prin conversia in actiuni a creantei AVAS fata de 
societate, in valoare de 538.336.541 lei, respectiv cca. 134.584.135 EUR, cu acordarea 
dreptului de preferinta pentru actionarii minoritari; (b) Acordarea unor garantii ale statului, in 
valoare totala cumulata de pana la 339,2 mil. EUR, necesare angajarii de catre Oltchim a 
unor credite bancare, in valoare cumulata de 424 mil. EUR, pentru realizarea programului 
de investitii in perioada 2010-2012. 
 
In data de 17 Iulie 2009 Romania a transmis catre Comisia Europeana – Directoratul 
General pentru Competitie notificarea privind masurile de sprijin, conform Memorandumului 
aprobat de Guvernul Romaniei in 15 iulie 2009. 
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In urma unor scrisori si reclamatii ale actionarului minoritar al Oltchim, respectiv PCC,  
Comisia Europeana – Directoratul General pentru Competitie a emis, in data de 16 
Septembrie 2009, Decizia nr. NN 433/2009 (Cazul C 28/2009), prin care s-a declansat o 
investigatie asupra masurilor notificate de Romania in 17 iulie 2009. In cadrul procedurii 
respective, acelasi actionar PCC a depus contestatii si comentarii, in calitate de terta parte, 
impotriva masurilor in cauza notificate de Romania.  
 
In data de 20 Noiembrie 2009, Comisia Europeana – Directoratul General pentru Competitie 
a emis Decizia nr. NN 56/2009 (Cazul C 36/2009), prin care s-a declansat o investigatie 
asupra masurii de acordare a unei garantii in nume si cont stat, de 49,6 mil. EUR de catre 
EximBank in favoarea Oltchim, in baza schemei de ajutor de stat aprobate pentru Romania 
cu nr. N129/05.05.2009, conform Cadrului Temporar. Decizia Comisiei Europene de 
deschidere a acestei noi investigatii a fost fundamentata pe faptul ca acelasi actionar 
minoritar al Oltchim, respectiv PCC, a depus o plangere in data 29 iulie 2009, prin care 
pune la indoiala eligibilitatea garantiei de 49,6 mil. EUR intentionate sa fie acordata Oltchim 
in baza Cadrului Temporar. Si in cadrul acestei noi proceduri de investigatie, acelasi 
actionar PCC a depus contestatii si comentarii, in calitate de terta parte.  
 
Aceste actiuni, facute de PCC in calitate de terta parte, fac parte din strategie PCC de a 
bloca activitatea societatii, comportandu-se ca un actionar ostil, care abuzeaza de drepturile 
conferite de lege, fara sa tina cont de obligatia legala de a urmari in principal interesul 
societatii si al tuturor celorlalti actionari, interes care trebuie sa fie prioritar fata de interesul 
propriu. 
 
De asemenea mentionam ca datoriile societatii au crescut in primul rand cu cheltuielile 
efectuate pentru preluarea Arpechimului, precum si cu reparatiile efectuate la unitatea 
petrochimica achizitionata si nicidecum datorita vre-unui management defectuos, astfel cum 
se incearca a se induce de catre PCC in vederea slabirii capitalului acordat Presedintelui 
Consiliului de Administratie d-nul Roibu Constantin. 
 
In consecinta, toate acuzele aduse de catre actionarul ostil PCC SE pentru a determina 
revocarea d-nului Constantin Roibu din functia de administrator sunt nefondate si facute cu 
un singur scop, respectiv de a denigra si de a submina autoritatea si calitatea domnului 
Roibu ca administrator si director general al Oltchim SA. 
 
PCC SE a incercat de mai multe ori sa-l atraga pe domnul Roibu Constantin de partea lor 
pentru a le face jocurile vis-a-vis de Oltchim, respectiv blocarea activitatii si preluarea 
pachetului majoritar la un pret derizoriu sau fara aport al actionarilor minoritari, asa cum au 
si sustinut prin omul lor in Consiliul de Administratie al Oltchim in anul 2008. 
 
Prin inlaturarea domnului Roibu Constantin din functia de presedinte al Consiliului de 
Administratie si de director general, PCC SE intentioneaza sa-si puna un om pe care sa-l 
poata manevra pentru a-si atinge scopul. 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE 
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

CONSTANTIN ROIBU 
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