
S.C. OLTCHIM SA 
 
Catre: ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 
 Sedinta din 28/29.12.2010 
 
 

NOTA 
privind propunerea actionarului minoritar PCC SE pentru 

punerea la dipozitia actionarilor, de catre conducerea executiva a Oltchim, a unui raport care 
sa contina informatia solicitata in fiecare din punctele de mai jos cu privire la amenda 

aplicata Oltchim de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM) sau de orice 
alta autoritate publica avand competenta in domeniul protectiei mediului: 

 
a) informatii cu privire la raspunsul Comisiei Europene referitor la Memorandumul 

aprobat de Guvernul Romaniei la data de 1.07.2010; 
b) informatii despre orice amenda aplicata Oltchim de catre ANPM sau de orice alt 

organ de stat cu atributii in domeniul protectiei mediului pentru nerestituirea la data 
de 30 aprilie 2010 a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera (“Certificatele”) 
corespunzatoare emisiilor pentru anul de conformare 2009 (“Amenda”), baza legala 
pentru amenda si cand a fost aceasta aplicata; 

c) informatii privind termenul de plata a Amenzii de catre Oltchim; 
d) informatii detaliate cu privire la orice corespondenta intre Oltchim si autoritatile 

romane competente sau europene competente cu privire la obligatia Oltchim de a 
plati Amenda; 

e) informatii cu privire la masurile luate de Oltchim impotriva salariatului/salariatilor 
raspunzatori in mod direct pentru Amenda aplicata Oltchim, in special orice masura 
in vederea recuperarii prejudiciului sau a unei parti a prejudiciului de la 
salariatul/salariatii responsabili, sau orice ala masura intreprinsa in vederea obtinerii 
resurselor financiare necesare platii Amenzii de catre 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. 
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Precizam inca de la inceput ca Oltchim SA a respectat si respecta prevederile legislatiei 
privind protectia mediului. 
 
Avand in vedere faptul ca in luna iulie 2010 PCC a solicitat Comisiei Europene sa deschida 
o investigatie asupra unui presupus ajutor de stat ilegal ce s-ar acorda Oltchim prin 
neaplicarea sanctiunilor pentru intarzierea restituirii certificatelor pentru emisiile de gaze cu 
efect de sera coroborate cu atitudinea ostila a PCC, precum si faptul ca acest caz este in 
continuare in investigare la Comisia Europeana (la cererea PCC) consideram ca exista o 
incompatibilitate evidenta in oferirea unor informatii cu privire la acest aspect tocmai 
actionarului raspunzator de o asemenea investigatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE 
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

CONSTANTIN ROIBU 
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