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Catre:
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
Sedinta din 29/30.08.2011
Punctul 8

NOTA
privind solicitarea actionarului PCC SE de:
"Punerea la dispozitia actionarilor a informatiilor privind motivele pentru care in Trimestrul
I al anului 2011 cifra de afaceri a Societatii a crescut, ajungand la 464.691 .479 RON, in
timp ce in anul 2010 cifra totala de afaceri a Societatii a fost de 1.309.614.085 RON."

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi in urma solicitarii actionarului PCC SE,
transmisa in scris, in data de 22.07,2011
COMENTARIU : Toate informatiile sunt furnizate cu prudenta, in contextul in care actionarul PCC SE
si reprezentantii sai au utilizat si continua sa utilizeze orice informatie privind Oltchim S.A. cu
scopul de a denigra societatea si managementul acesteia, 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 dispozitiile Art. 136 ' din legea societatilor
commerciale nr. 31/1990, care prevede expres ca actionarii trebuie sa isi exercite drepturile cu
buna<redinta, cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale societatii si ale celorlalti
actionari.

Cifra de afaceri neta a Oltchim SA in Trimestrul I din anul 2010 a fost de 239 .929.983 RON , iar in
Trimestrul I din anul 2011 a fost de 464 .691.479 RON . Aceste cifre sun presentate si in
rapoartele trimestrale publicate pe pag ina de internet a Oltchim SA - www.oltchim .ro - la
sectiunea Actionariat
Cresterea cifrei de afaceri in Trimestrul I din anul 2011 fata de Trimestrul I din anul 2010 se
datoreaza faptului ca gradul de utilizare al capacitati lor de productie a crescut de la 35 in
perioada din anul 2010, la 57% in perioada similara din 2011 .
Aceasta crestere a gradului de utilizare a capacitatilor de productie, cu efectele sale pozitive
asupra cresterii cifrei de afaceri si a randamentelor Oltchim, s-a datorat in principal unor rapoarte
commerciale bune si increderii clientilor in potentialul societatii si al managementului acesteia,
urmare carora acestia au prefinantat activitatea Oltchim.
Ca urmare a campaniei denigratoare duse de PCC SE impotriva societatii si a managementului
sau, Oltchim nu a avut acces la finantari si a functionat redus in 2010 . In 2011 , cu ajutorul
clientilor, Oltchim a reusit sa isi creasca nivelul de functionare la 57% din capacitatile sale de
productie.

Consideram ca este deplorabil faptul ca un actionar ce reprezinta peste 32% din actiunile
Oltchim, care mai declara si ca este interesat sa preia pachetul majoritar de actiuni detinute de
Statul Roman , in procesul de privatizare, se preteaza la asemenea practici , gen:
• plateste reprezentanti si institutii din mass-media pentru denigrarea societatii, a
managementului si a directorului general;
• solicita autoritatilor romane competente sa aplice societatii amenzi pentru probleme de
mediu ;
• face toate eforturile si plangerile posibile pentru a bloca sau pentru a intarzia adoptarea
unei decizii de catre Comisia Europeana in cadrul investigatiei acesteia privind Oltchim;
• ataca in instanta pentru a bloca punerea in aplicare a hotararilor Adunarilor Generale ale
Actionarilor prin care se aproba angajarea creditelor strict necesare pentru continuarea
activitatii de productie a Ol!chim;
• actioneaza in instanta EXIMBANK pana si intentia acestei banci de a acorda garantii
pentru finantarea activitatii Oltchim .
Mentionam insa ca daca PCC SE isi va continua actiunile denigratoare si atacurile impotriva
Oltchim si impotriva directorului general, este foarte probabil ca acestea sa ingruneze in
continuare posibilitate de finantare a societatiio, ceea ce va putea determina scaderea cifrei de
afaceri si inregistrarea de pierderi.

Fata de elemetele de mai sus, solicitam actionarilor sa trateze acest punct introdus pe ordinea de
zi la solicitarea PCC SE asa cum se cuvine si sa inteleaga scopul real al propunerilor, cererilor si
alegatiilor actionarului ostil PCC SE, care, inca odata, prin actiunile sale incalca prevederile Art.
136' din Legea societatilor comerciale nr. 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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