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ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
Sedinta din 29/30.08.2011
Punctele 16 si 17

NOTA

privind : .Aprobare pentru incheierea unei conventii intre Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Statului (AVAS) si S.C. OLTCHIM S.A. privind stabilirea unei dobanzi asupre creantei
AVAS fata de societate, dobanda ce va fi determinata la nivelul celei mai mari valori intre
dobanda comunicata de Comisia Europeana pentru recuperarea ajutoarelor de stat in Romania
in perioada 1 ianuarie 2007 si pana la data conversiei si dObanda perceputa de bancile
comerciale pentru creditele acordate efectiv societatii incepand cu 1 ianuarie 2007, valoarea
rezultata a dobanzii urmand sa fie inclusa in creanta A VAS ce va fi convenita in actiuni ale
societatii.
Mandatarea Consiliului de Administratie pentru negocierea si incheierea conventiei intre
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (A VAS) si S. C. OLTCHIM S.A. privind
stabilirea dobanzii asupra creantei AVAS, cu prevederea in aceasta conventie a
angajamentului de includere a valorii rezultate a dobanzii in totalul creantei AVAS ce va fi
convenita in actiuni ale societatii, ca masura de pregatire a companiei pentru privatizare.•
Acest punct a fost Introdus pe ordinea de zi in urma solicitarii actionarului Ministerul
Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, transmisa in scris, in data de 11.08.2011.
In cadrul Memorandumului semnat de Romania in luna Iunie 2011, autoritatile romane
si-au asumat angajamentul fata de Fondul Monetar International, Banca Mondiala si Comisia
Europeana sa privatizeze Oltchim SA in viitorul apropiat.
In data de 29 iunie 2011 a avut loc o intalnire intre autoritatile romane si reprezentantii
Fondului Monetar International, Bancii Mondiale si Comisiei Europene, reuniune al carei
obiectiva fost gasirea unor posibilitati de solutionare a arieratelor aferente unor companii de
stat, printre care si Oltchim.
In cadrul acestei intalniri, Fondul Monetar International, Banca Mondiala si Comisia
Europeana au solicitat ca situatia Oltchim SA sa fie prezentata ca studiu de caz, alaturi de alte
companii din subordinea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, urmand ca
analiza planului de actiune pentru fiecare din companiile analizate sa se realizeze in baza
urmatoarelor solutii alternative:
Conversia in actiuni a datoriilor la banci, alte companii private sau de stat silsau la
institutiile publice;

Cresterea capitalului de stat, prin aport in numerar, pentru achitarea arieratelor si
finantarea investitiilor urgente necesare;
Securizarea arieratelor din sectorul privat si din alte companii de stat, de ex. prin
conversia arieratelor in obligatiuni garantate partial de stat;
Utilizarea veniturilor din privatizare pentru achitarea arieratelor.
In materialele prezentate de autoritatile romane cu privire la cazul Oltchim SA, s-a
aratat ca in urma analizei celor patru solutii posibile, s-a ales ca cea mai buna masura pentru
reducerea arieratelor, conversia in actiuni a creantelor AVAS.
Avand in vedere procedura realizata in cadrul investigatiei Comisiei Europene ce face
obiectul cazului C 28/2009 Oltchim asupra notificarii masurilor de sprijin inaintate de Romania
in data de 17 iulie 2009, s-a aratat ca se asteapta ca la aceasta procedura sa participe si alli
creditori privati, ale caror datorii nu se regasesc in capitolul arierate.
In materialul prezentat in cadrul intalnirii de catre Ministerul Economiei, Comertului si
Mediului de Afaceri s-a precizat ca, in opinia delegatiei Romaniei, cu privire la Oltchim SA,
aceasta strategie nu numai ca va conduce la reducerea arieratelor companiei, dar asigura si
cea mai buna metoda de recuperare in totalitate a valorii creantelor creditorilor, prin
valorificarea pe piata de capital de catre acesti creditori a actiunilor obtinute in schimbul
datoriilor.
Ca plan de actiune pentru rezolvarea situatiei Oltchim SA, in materialul prezentat in
cadrul intalnirii de catre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri , s-a mentionat
ca se au in vedere urmatoarele:
1. Masuri pentru obtinerea finantarii capitalului de lucru necesar relansarii
productiei pe fluxurile de productie integrate ale combinatului chimic de la
RmValcea cu activitatea petrochimica de la Arpechim Pitesti.
2. Majorarea capitalului social al Oltchim SA prin conversia in actiuni a creantei
AVAS fata de societate, cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii
minoritari (Masura 1 din Notificarea transmisa de Romania Comisiei Europene in
17 iulie 2009, ce face obiectul investigatiei in cazul C 28/2009 Oltchim).
3. Privatizarea societatii in termen de maximum 6 luni de la data finalizarii
procedurilor de majorare a capitalului social, dar nu mai tarziu de finalul anului
2012.
S-a aratat cu privire la acest aspect ca:
• Procedurile de pregatire a procesului de privatizare au fost deja demarate,
fiind in curs procedura de selectie a firmei de avocatura ce va pregati
dosarul de prezentare in vederea selectarii consultantului de privatizare .
• Se are in vedere ca avocatul sa fie selectat pana la finele lunii iulie 2011 , iar
consultantul pentru privatizare sa fie selectat cel tarziu pana la sfarsitul
anului 2011.
• Consultantul pentru privatizare va elabora strategia de privatizare in paralel
cu procedurile de majorare a capitalului social si tinand cont de efectele
acesteia, astfel incat procedura de privatizare sa fie demarata cat mai
curand posibil dupa majorarea de capital social.
Reprezentantul Fondului Monetar International a aratat ca in cadrul planurilor de masuri
trebuie sa se aiba in vedere respectarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de stat, precum si
capacitatea financiara a statului de a injecta capital in aceste societati. Aceasta opinie a fost
sustinuta si de catre reprezentantii Comisiei Europene.
Fata de aceasta solicitare, cu privire la Oltchim SA s-a precizat de catre reprezentantii
Romaniei ca se are in vedere conversia in actiuni a creantei AVAS urmata de privatizare, sens
in care s-a amendat programul de masuri notificat initial in 17 iulie 2009, iar cu privire la noul
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program s-a aratat in documentatia trimisa Comsiei Europene in cazul C 28/2009 ca se
respecta principiul creditorului/investitorului privat prudent intr-o economiei de piata (MEIP).

Reprezentantii Comisiei Europene au aratat ca in cadrul investigatiei in cazul C 28/2009
Oltchim, acesta este în curs de finalizare, acestia precizand ca se va lua o decizie in toamna
acestui an. Decizia va contine numai tratarea conversiei datoriei companiei catre AVAS, in
conditiile privatizarii acesteia in maxim 6 luni de la emiterea deciziei Comisiei Europene.
Ulterior intalnirii de la Bruxelles din 29 iunie 2011, in procesul continuarii demersurilor
pentru implementarea masurilor stabilite de statul roman in favoarea Oltchim SA, urmare a
discutiilor purtate de autoritatile romane cu Comisia Europeana, a reiesit faptul ca autoritatea
comunitara are unele ingrijorari in legatura cu masurile prin care AVAS monitorizeaza
recuperarea creantelor neperformante, in sensul ca datoriile sunt consolidate in valuta si nu se
percepe dobanda pe perioada dintre preluarea de catre AVAS a creantelor si incasarea
integrala a acesteia, sau cel putin pentru perioada ulterioara datei aderarii Romaniei la Uniunea
Europeana, respectiv incepand cu 01 ianuarie 2007.
Din discutiile purtate intre reprezentantii Consiliului Concurentei si Comisia Europeana in
lunile iulie si august 2011 , a rezultat posibilitatea finalizarii investigatiei deschise cu privire la
masurile de sprijin acordate Oltchim SA, daca statul roman ar calcula dobanzi pentru creanta
pe care o detine, prin AVAS, nerecuperata de la Oltchim, pentru perioada 2007-2011.
Avand in vedere faptul ca discutia cu Comisia Europeana privind masurile de sprijin
financiar pentru Oltchim SA a inceput inca din 2007, precum si tinand cont de faptul ca
investigatia se deruleaza deja de doi ani, se impune gasirea unei solutii de finaliza re a
investigatiei in cazul C 28/2009 Oltchim, astfel incat sa se poata respecta angajamentele
asumate fata de Fondul Monetar International, Banca Mondiala si Comisia Europeana,
respectiv de a privatiza Oltchim SA in cel mai scurt timp posibil.
In aceste circumstante , in vederea urgentarii privatizarii Oltchim SA si pregatirii acestei
companii pentru privatizare, in sedinta de Guvern din data de 10 august 2011 a fost aprobat
Memorandumul cu tema : Mandatarea reprezentantilor Autoritatii pentru Valorificarea Activelor
Statului ("A VAS"), Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si SC Oltchim SA Ramnicu Valcea ("Oltchim'J sau ("Societate") in vederea continuarii procedurilor privind
aprobarea de catre Comisia Europeana a masurilor propuse de Guvernul Romaniei cu privire
la Oltchim, respectiv majorarea capitalului social al Oltchim prin conversia in actiuni a creantei
AVAS fata de societate, in conditii care nu implica elemente de ajutor de stat, in cadrul
programului de investitii propus de Oltchim ("Pachet sustinere program investitit) si care face
obiectul investigatiei deschise de Comisia Europeana sub nr. C 2812009 (ex N 43312009),
respectiv:
a) calcularea de catre AVAS a unei dobanzi pentru creanta detinuta fata de OI/chim,
respectiv pentru perioada cuprinsa intre data de 1 ianuarie 2007 si pana la data
conversiei conform pc/. b);
b) majorarea capitalului social al SC OL TCHIM SA, in cadrul careia Statul Roman va
realiza conversia in actiuni a creantei detinuta prin A VAS, fata de societate, in valoare
de 538.336.541 lei, si a dobanzii calculate conform pc/. a)."
Mandatul acordat prin acest Memorandum de Guvernul Romaniei institutiilor implicate
in pregatirea procesului de privatizare si privatizarea Oltchim SA are in vedere recomandarile
Comisiei Europene, respectiv de a considera AVAS ca un creditor care acorda companiei un
sprijin financiar in conditiile uzuale de piata. In aceste conditii , nivelul dobanzii urmeaza sa fie
negociat intre AVAS si Oltchim SA, in conditiile de piata, insa astfel incat sa se respecte cel
putin dobanda comunicata de Comisia Europeana pentru recuperarea ajutoarelor de stat in
Romania .
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Clarificarea acestor aspecte ale dobanzilor pentru creanta AVAS se impune ca o etapa
preliminara demararii privatizarii Oltchim SA, astfel incat sa se evite o situatie similara cu cea
din "cazul FORD", cand, ulterior privatizarii, ca urmare a rezultatelor investigatiei Comisiei ,
:
Europene, compania a fost obligata sa restituie ajutoare de stat calificate ca incompatibile,

Avand in vedere necesitatea de pregatire a companiei pentru privatizare in vederea
indeplinirii angajamentelor asumate de Romania fata de Fondul Monetar International, Banca
Mondiala si Comisia Europeana , respectiv de a privatiza Oltchim SA in cel mai scurt timp
posibil, precum si fata de mandatul acordat institutiilor implicate prin Memorandumul aprobat
de Guvernul Romaniei in 10 august 2011, in urma solicitarii transmise in data de 11 .08.2011 de
catre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, in temeiul art. 117' din Legea nr.
31/1990 , supunem Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Oltchim SA urmatoarele:
1. Aprobarea incheierii unei conventii intre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor
Statului (AVAS) si S.C. OLTCHIM S.A. privind stabilirea unei dobanzi asupra
creantel AVAS fata de societate, dobanda ce va fi detenninata la nivelul celei mai
mari valori intre dobanda comunicata de Comisia Europeana pentru recuperarea
ajutoarelor de stat in Romania in perioada 1 ianuarie 2007 si pana la data
conversiei si dobanda perceputa de bancile comerciale pentru creditele acordate ,
efectiv societatii incepand cu 1 ianuarie 2007, valoarea rezultata a dobanzil
urmand sa fie inclusa in creanta AVAS ce va fi convertita in actiuni ale societatii.
2. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru negocierea si incheierea
conventiei intre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) si S.C.
OlTCHIM S.A. privind stabilirea dobanzii asupra creantei AV AS, cu prevederea in
aceasta conventie a angajamentului de includere a valorii rezultate a dobanzii in
totalul creantei AVAS ce va fi convertita in actiuni ale societatii, ca masura de
pregatire a companiei pentru privatizare.
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