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Catre:
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
Sedinta din 29/30.08.2011
Punctul 12

NOTA
privind solicitarea actionarului PCC SE de:
"Punerea la dispozitie a informatiilor privind nivelul procentului din costurile totale ale
Societatii care este reprezentat in prezent de costurile salariale precum si nivelul
procentului din costurile fixe totale reprezentat de salarii."

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi in urma solicitarii actionarului PCC SE,
transmisa in scris, in data de 04.08.2011
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
acesti a sunt actionari, incalcand in acest fel dispozitiile Art. 136' din Legea societatilor comerciale
nr. 3111990, 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.

S.C. OLTCHIM SA Rm . Valcea a publicat in 12 august 2011 rezultatele economico
financiare realizate pe semestrul I 2011. O parte din datele solicitate de catre PCC-SE se
regasesc in raportarile efectuate pe site-ul societatii. Nu putem furniza alte date decat cele
cuprinse in raportari deoarece:
- PCC-SE prin societatea PCC Rokita este concurent al OL TCHIM pe piata polioli 
polieteri si soda caustica ;
- PCC - SE si-a anuntat public intentia de a participa la privatizarea OLTCHIM, si nu
putem pune la dispozitie alte date decat cele publice, pentru a nu beneficia astfe l de informatii
privilegiate.

