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COMPLETAREA ORDINEI DE ZI A ADUNARII GENER,/\LE EXTRAORDINARE SI A 

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08.12.2011 


Prin prezentul raport curent va transmitem atasat completarea ordinei de zi 
precum si ordinea de zi revizuita a Adunarii Generale Extraordinare si a 
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Oltchim SA Rm. Valcea 
programata a se desfasura in data de 7/8 decembrie 2011 . 

Precizam ca ordinea de zi a fost completata la solicitarea actionarilor 
Oltchim SA, respectiv Ministerul Economiei , Comertului si Mediului de 
Afaceri care detine 54 ,8062% din capitalul sO(;I<11 si PCC SE cu 0 detinere 
de 18,3182% din capitalul social . 
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COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 51 A 
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07108.12.2011 

In sedinta din data de 23.11.2011, Consiliul de Administratie al S.C. Oltchim SA Rm. 
Valcea, cu sediul social in Rm. Valcea, str. Uzinei nr.1, il'1matriculata la Oficiul Registrului 
Comertului sub numarul J38/219/1991, cod unic de inregistrare 1475261, avand in vedere 
urmatoarele: 

·solicitarea actionarului Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri care detine 
54,8062% din capita lui social al S.C. Oltchim SA Rm. Valcea, pentru punctul 2 din ordinea 
de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor" AGEA" si pentru punctul 8 din 
ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor "AGOA"; 

·solicitarea actionarului PCC SE care detine 18,3182% din capitalul social al S.C. Oltchim 
SA Rm. Valcea, pentru punctele de la 9 la13 din ordinea de zi a AGOA; 

in temeiul art.117A1 din Legea nr.31/1990 republicata,' cu modificarile si completarile 
ullerioare a decis completarea ordinei de zi a AGEA 5i AGOA din data de 07108.12.2011, 
publicata initial in Monitor!J1 Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4054/02.11.2011, in Ziarul 
Financiar si in ziarul Viata Valcii din data de 01.11.2011, cu urmatoarele puncte: 

Pentru ordinea de zi a AGEA: 

2. Aprobare pentru: 
(i) Constituirea de catre S.C. Oltchim SA in favoarea S.C. Linde Gaz Romania SRL, a 
unui drept de superficie, pe 0 perioada de 15 (cincisprezece) ani, asupra terenului in 
suprafata totala masurata de 21401 mp, situat in comuna Bradu, Incinta Combinat, judetul 
Arges, identificat cu numarul cadastral 1242/9, inscris in CF nr. 81197 a localitatii Bradu, 
proprietatea S.C. Oltchim SA, in vederea operarii, intretinerii si/sau modernizarii unitatilor 
de separare a aerului, proprietatea S.C. Linde Gaz Romania, cu scopul executarii 
Contractelor de Furnizare incheiate intre S.C. Oltchim SA si S.C. Linde Gaz Romania SRL; 
(ii) Mandatarea domnului Roibu Constantin -Director General si a domnului Vasile 

Mandica- Director Economic sa semneze in numele si pc seama S.C. Oltchim SA, in fata 
notarului public, contractul de constituire a dreptului de sUPerficie in favoarea S.C. Linde Gaz 
Romania SRL , precum si a tuturor celorlalte documente ce stau la baza instituirii acestui 
drept. 

Pentru ordinea de zi a AGOA: 

8.Confirmarea in functia de administrator al S.C. Oltchim S.'A. Rm. Valcea a domnului lonel 
Florin numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 
244110.11.2011. 

9.Furnizarea de catre conducerea S.C. Oltchim SA Rm. Valcea de informatii detaliate 
privind statusul amenzii aplicate de autoritatile romane societatii Oltchim SA Rm. Valcea 
pentru nerestituirea la termen a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera aferente 
anului 2009 si statusul litigiului in legatura cu aceasta.ln. plus, avand in vedere valoarea 
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semnificativa a acestei amenzi si posibilele consecinte negative asupra societatii, in cazul in 
care aceasta amenda va fi mentinuta in instanta, conducerea trebuie sa explice (i) ce 
anchete interne a desfasurat pentru a determina circumstantele care au condus la aplicarea 
acestei amenzi si concluziile acestor anchete, (ii) daca ':reun functionar sau salariat al 
societatii a fost gasit vinovat in legatura cu aceasta situatif) , cat si ce mas uri disciplinare au 
fost luate impotriva acestor functionari sau angajati in cazul existentei vinovatiei si (iii) ce 
masuri au fost luate pentru prevenirea aparitiei unor astfel de situatii in viitor. 

10.Furnizarea de catre conducerea S.C. Oltchim SA Rm. Valcea de informatii cu privire la 
toate certificatele de forta majora eli berate pentru Oltchim SA Rm. Valcea in ultimii cinci ani 
de orice autoritate sau entitate competenta, precum si copii ale acestora.va rugam sa 
informati actionarii cu privire la toate aspectele relevante in legatura cu folosirea de catre 
Oltchim SA Rm. Valcea a acestor certificate de forta majora, inclusiv: 
-contractele in care Oltchim SA Rm. Valcea s-a bazat pe astfel de certificate pentru 
neexecutarea obligatiilor proprii si valoarea obligatiilor ,pentru a caror neexecutare s-a 
invocat forta majora, in toate aceste cazuri ; . '.' 
-daca exista orice litigii in curs cu privire la contractele in c.ine Oltchim SA Rm. Valcea s-a 
bazat pe certificatele de forta majora. In caz afirmativ, care este suma datorata si penalitatile 
pe care Oltchim ar trebui sa Ie plateasca in cazul in care ' certificatele de forta majora sunt 
anulate in instanta ; 
-in cazul in care exista un litigiu, care sunt consecintele asupra activitatii societatii in ceea ce 
priveste relatia comerciala cu partenerii contractuali relevanti in cazul pierderii litigiului; 
-de ce nu au fost informati actionarii cu privire la evenimentele de forta majora, avand in 
vedere ca sunt informatii privilegiate, si anume evenimente semnificative de natura sa 
influenteze pretul, care trebuiau dezvaluite actionarilor prin Bursa de Valori Bucuresti; 
-daca managementul considera ca , in acest moment, exista orice alta cauza de forta majora 
sau daca a obtinut sau intentioneaza sa obtina un certificat de ,forta majora. 

11. Furnizarea de catre conducerea S.C. Oltchim SA Rm. Valcea a (i) unei explicatii pentru 
situatia financiara precara a societatii si pentru rezultatele financiare obtinute de Oltchim 
SA Rm. Valcea in cele trei trimestre ale anului 2011 si (ii) a unei evaluari a rezultatelor 
financiare ale Oltchim SA Rm . Valcea in comparatie cu bugetul societatii pentru anul 2011, 
pentru a stabili masura in care s-au indeplinit indicatorii financiari din buget, precum si 
motivele pentru neindeplinirea indicatorilor financiari din bugetul pe anul 2011. 

12.Aprobare pentru mandatarea Consiliului de Administratie sa initieze discutii cu PCC SE 
privind posibilele alternative pentru redresarea financiara a Oltchim SA Rm. Valcea sa 
stabileasca 0 intalnire formala in acest sens in termen de 30 zile de la prezenta adunare 
generala a actionarilor. 

13.Prezentarea de catre Consiliul de Administratie a unui raport continand informatii 
detaliate cu privire la datoriile care sunt in prezent scadente sau care vor deveni scadente in 
urmatoarele 90 de zile, specificand sumele, creditorii si de asemenea si resursele financiare 
la dispozitia societatii pentru a plati aceste datorii. De asemenea, conducerea trebuie sa 
furnizeze informatii cu privire la posibilitatea societatii de a mai obtine sau nu in continuare 
finantare bancara pentru activitatea sa si care este valoarea sumelor pe care Ie poate obtine. 

Astfel , pentru sedinta AGEA din data de 07/08.12.2011 , ora 12:00, convocata la sediul 
societatii pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 
28.11.2011 , ORDINEA DE ZI REVIZUITA va fi urmatoarea: 

1.Modificarea art.16 din actul constitutiv al Oltchim "Competenta Adunarii Generale 
Extraordinare a Actionari lor" prin introducerea urmatoarelor doua alineate: 
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"(4) Vanzarea unui prod us Oltchim catre intermediari este lim itata intr-un an la 5% din 
volumul vanzarilor inregistrat in anul anterior pentru respectivul produs, restul urmand a fi 
vandut direct clientilor finalLOrice contracte ce vor fl incheiate cu intermediari cu depasirea 
pragului de 5% precizat mai sus trebuie aprobate de adunarea generala extraordinara a 
actionarilor. 

(5) Incheierea de contracte de vanzare-cumparare cu societati situate in paradisuri fiscale , 
cum ar fi Cipru, Elvetia, Insulele Cayman, etc, trebuie aprobate de adunarea general a 
extraordinara. Fara a aduce atingere celorlalte prevederi din prezentul act constitutiv, in 
scopul prezentului ali neat, aprobarea pentru incheierea unui contract cu un anumit furnizor 
este considerat acordata de adunarea general a extraordinara a actionarilor pentru toate 
celelalte contracte incheiate cu furnizorul in cauza in anul in curs." 

2. Aprobare pentru: 
(i) Constituirea de catre S.C. Oltchim SA in favoarea S.C. Linde Gaz Romania SRL, a 
unui drept de superficie, pe 0 perioada de 15 (cincisprezece) ani , asupra terenului in 
suprafata total a masurata de 21401 mp, situat in comuna Bradu, Incinta Combinat, judetul 
Arges, identificat cu numarul cadastral 1242/9, inscris in CF nr. 81197 a localitatii Bradu, 
proprietatea S.C. Oltchim SA, in vederea operarii , intretinerii si/sau modernizarii unitatilor 
de separare a aerului, proprietatea S.C. Linde Gaz Romania, cu scopul executarii 
Contractelor de Furnizare incheiate intre S.C. Oltchim SA si S.C. Linde Gaz Romania SRL; 
(ii) Mandatarea domnului Roibu Constantin -Director General si a domnului Vasile 

Mandica- Director Economic sa semneze in numele si pe seama S.C. Oltchim SA, in fata 
notarului public, contractul de constituire a dreptulu i de superficie in favoarea S.C. Linde Gaz 
Romania SRL , precum si a tuturor celorlalte documente ce stau la baza instituirii acestui 
drept. 

3.Aprobarea datei de 23.12.2011 ca data de inregistrare, conform art.238, alin.1 din Legea 
297/2004 privind piata de capital pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang 
hotararile adoptate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 
07/08.12.2011. 

Astfe l, pentru sedinta AGOA din data de 07/08.12.2011, ora 13:00, convocata la sediul 
societati i pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 
28.11 .2011 , ORDINEA DE ZI REVIZUITA va fi urmatoarea: 

1.Aprobarea mandatarii conducerii executive in vederea intocmirii unui nou plan de 
restructurare pentru Oltchim SA Rm. Valcea sau modificarea programului de restructurare 
aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor din 6 august 2009. 

2.Prezentarea de catre consil iul de administratie in fata adunarii generale a actionarilor a 
unui raport cu informatii detaliate privind cheltuielile de sponsorizare ale Societatii in 
perioada incepand cu 1 ianuarie 2011 si pana la data prezentei adunari generale ordinare a 
actionarilor, impreuna cu un raport al consiliului de administratie prin care se explica 
motivele si argumentele comerciale pentru aceste costuri, dat fiind ca societatea nu a 
inregistrat profit din 2007 si a trim is salariati in somaj tehnic. 

3.Aprobarea initierii angajarii raspunderii domnului Roibu in instanta pentru prejudiciile 
cauzate societatii in calitate de director general al societatii , in conformitate cu dispozitiile 
articolului 155 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale. 

4. Aprobarea revocarii domnului Roibu din functia de administrator al Oltchim. 
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5. Cerere catre consiliul de administratie de revocare a domnului Roibu din functia de director 
general, dat fiind ca (i) domnul Roibu a fost sanctionat de CNVM pentru contraventii in 
legatura cu legislatia privind pietele de capital, si anume, manipularea pietei; (ii) domnul 
Roibu nu supervizeaza in mod adecvat personalul Oltchim si din aceasta cauza Oltchim nu a 
restituit in timp util certificatele C02, ceea ce a expus societatea la 0 posibila amenda in 
valoare de 14,34 milioane EUR; (iii) sub conducerea domnului Roibu, situatia societatii s-a 
deteriorat in mod constant; (iv) domnul Roibu nu intelege problemele reale ale Oltchim, dand 
in mod constant vina pe factori externi pentru problemele Oltchim si nu pe propria conducere, 
si (v) domnul Roibu nu prezinta solutii alternative pentru problemele societatii. 

6. Cerere de constituire a unei comisii de experti la nivelul societatii care sa investigheze 
afirmatiile din presa privind actele incheiate de conducere cu Oltchim care au prejudiciat cele 
mai bune interese ale Oltchim sau ca unii dintre cei mai importanti clienti ai Oltchim sunt 
controlati de persoane din conducerea Oltchim. 

7.Confirmarea in functia de administrator al S.C. Oltchim SA Rm . Valcea a domnului 
Dascalu Constantin numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administratie 
nr. 204/31.08.2011 si ales in functia de presedinte al Consiliului de Administratie. 

8.Confirmarea in functia de administrator al S.C. Oltchim SA Rm . Valcea a domnului lonel 
Florin numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 
244/10.11.2011. 

9.Furnizarea de catre conducerea S.C. Oltchim SA Rm. Valcea de informatii detaliate 
privind statusul amenzii aplicate de autoritatile romane societati i Oltchim SA Rm. Valcea 
pentru nerestituirea la termen a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera aferente 
anului 2009 si statusul litigiului in legatura cu aceasta.ln plus , avand in vedere valoarea 
semnificativa a acestei amenzi si posibilele consecinte negative asupra societatii, in cazul in 
care aceasta amenda va fi mentinuta in instanta, conducerea trebuie sa explice (i) ce 
anchete interne a desfasurat pentru a determina circumstantele care au condus la aplicarea 
acestei amenzi si concluziile acestor anchete, (ii) daca vreun functionar sau salariat al 
societatii a fost gasit vinovat in legatura cu aceasta situatie, cat si ce masuri disciplinare au 
fost luate impotriva acestor functionari sau angajati in cazul existentei vinovatiei si (iii) ce 
masuri au fost luate pentru prevenirea aparitiei unor astfel de situatii in viitor. 

10.Furnizarea de catre conducerea S.C. Oltchim SA Rm . Valcea de informatii cu privire la 
toate certificatele de forta majora eliberate pentru Oltchim SA Rm. Valcea in ultimii cinci ani 
de orice autoritate sau entitate competenta, precum si copii ale acestora. Va rugam sa 
informati actionarii cu privire la toate aspectele relevante in legatura cu folosirea de catre 
Oltchim SA Rm. Valcea a acestor certificate de forta majora, inclusiv: 
-contractele in care Oltch im SA Rm. Valcea s-a bazat pe astfel de certificate pentru 
neexecutarea obligatiilor proprii si valoarea obligatiilor pentru a caror neexecutare s-a invocat 
forta majora, in to ate aceste cazuri; 
-daca exista orice litigii in curs cu privire la contractele in care Oltchim SA Rm. Valcea s-a 
bazat pe certificatele de forta majora. In caz afirmativ, care este suma datorata si penalitatile 
pe care Oltchim ar trebui sa Ie plateasca in cazul in care certificatele de forta majora sunt 
anulate in instanta ; 
-in cazul in care exista un litigiu, care sunt consecintele asupra activitatii societatii in ceea ce 
priveste relatia comerciala cu partenerii contractuali relevanti in cazul pierderii litigiului; 
-<Ie ce nu au fost informati actionarii cu privire la evenimentele de forta majora, avand in 
vedere ca sunt informatii privilegiate, si anume evenimente semnificative de natura sa 
influenteze pretul, care trebuiau dezvaluite actionarilor prin Bursa de Valori Bucuresti; 
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-daca managementul consldera ca, in acest moment, exista once alta cauza de furta 
majora sau daca a obtinut sau intentioneaza sa obtina un certificat de forta majora. 

11.Furnizarea de caire conducerea S.C. OItchim S.A. Rm. Valcea a (i) unei explicatii 
pentru situatla flnanciara precara a societatii 8i penlru rezultatele Rnanciare obtinule de 
Oltchim SA Rm. Valoea in ceIe trel trimestre ale anului 2011 si (II) s unai el/aluari a 
rezultatelor financiare ale Oltchim SA Rm. VBlcea in comparatle cu bugetul societalii 
pentru anul 2011, pentru a stabHI masura in care s-au indeplinit indicatorii financiari din 
buget, precum si motivele pentru neindeplinirea indicatorilor flnanciari din bugetul pe anul 
2011 . 

12.Aprobare pentru manda1area ConsDiulul de Administra1le sa initieze discutii cu pee 
SE pril/ind posibllele altemative pentru redresarea financiars a Ottchim SA Rm. Valc:ea 
sa stabileasca 0 intalnire fonnala in acest sans in termen de 30 zile de la prezenta 
adunare generals a actionarilor. 

13.Prezernarea de catre Consiliul de Administratis a unul raport continand informatii 
detaliate cu privire la datoriile care sunt in prezent scadenta sau care vor deveni scademe 
in urmatoarele 90 de zile, spacificand sumele, creditOrii si de asemenea si reBursele 
financiare Is dlspozitia 80cietslii pentru a plati aceate datoni. De asemenea, conducerea 
lrebuie sa fumizeze Informat" cu prfvlre la posibllitatea societatii de a mai obtine sau nu in 
continuare finantBre bBncara pentru actlvltatea sa si care este \I8loarea sumelor pe care 
Ie peate obtine. 

14.Aprobarea datei de 23.12.2011 ca data de inregistrare. conform art.238, alin.1 din 
Legea 29712004 prillind plata de capital pentru identificarea aclionarilor asupra carora sa 
rasfrsng hotararile adoptate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data 
de 07/08.12.2011. 

Ordinea de zi revizuita, formulareie de procuri speciale actuBlizate. formularele de vOl prin 
corespondenta actualizate, materialele informative si proiectele de hotarari aferenta 
punctelor nou introdu&e po ordinea de zi a AGEA .1 AGOA sunt disponibile si pot Ii 

. consultate la sedlul societstii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii 
(www.oltchim.ro-Sectiunea ActlooariaVAdunari Generale ale Actionarilor 2011), incepand 
cu data de 25.11.2011. 

Celelalte prevederi din convocatorul AGEA.I AGOA publicat initial In Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea a N.a, nr. 4054102,11 .2011, in Ziarul Financiar 5i in ziarul Viata Valcii 
din data de 01 .11 .2011 nu sa mOdlfica. 

www.oltchim.ro-Sectiunea

