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IOLTCHIM S.A. 
Strada Uzinei nr.1, Ramnicu Valcea - ROMANIA " (ir) Tel: +40-(0)250-701200 Fax: +40-(0)250-735030; 736188 

e-mail: oltchim(cl)oltchim.ro 

Catre, 
Bursa de Valori Bucuresti 
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare -fax 021/326.68.48/326.68.49 

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 

Data raportului :29.04.2011 155c:J 
Denumirea societatii comerciale: S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea 
Sediul societăţii:Rm. Vâlcea, str. Uzinei nr. 1 
Fax:0250/735030/736188 
Telefon:0250/701200 
Codul unic de inregistrare:RO 1475261 
Numărul de ordine in Registrul Comerţului :J38/219/1991 
Capital social subscris şi vărsat: 34.302.385,80 lei 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise :BVB,categoria I 
Evenimente de raportat: hotarari ale AGEA si AGOA din 28.04.2011 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 

Adunarea Generala Extraordinara Actionarilor si-a desfasurat lucrarile, in data de 28 aprilie 
2011, la prima convocare, in conditii de publicitate, cvorum si vot conform legislatiei romane 
aplicabile si in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al societatii. 
La sedinta extraordinara au fost prezenti si reprezentati actionari ce detin 68,2863% din totalul 
capitalului social si 68,2875% din totalul actiunilor cu drept de vot, respectiv 234.238.153 
actiuni cu drept de vot. 

Hotararile adoptate in urma dezbaterilor acestei sedinte sunt urmatoarele: 

Referitor la punctul 1 din ordinea de zi: 
Art.1.Se aproba completarea obiectului de activitate din Actul Constitutiv al S.C. Oltchim SA 
Rm. Valcea cu : 

cod CAEN 252-Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice, productia de 
radiatoare si cazane pentru incalzire centrala ; 

2529-Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice. 
Art.2. Se imputerniceste domnul Birsan Nicolae, cetatean roman, secretar al Consiliului de 
Administratie, domiciliat in Rm. Valcea, str. Nicolae Titulescu nr.17, bloc H3, sC.D, et.1, ap5, 
fiul lui Gheorghe si Carolina , nascut la 14.05.1942 in localitatea Ogra, judetul Mures, identificat 
prin carte de identitate seria VX nr.262259, eliberata de Politia Rm. Valcea la data de 
17.11.2006, sa inregistreze prezenta hotararesi sa actualizeze Actul Constitutiv al societatii la 
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea, conform prevederilor in vigoare. 

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate - 234.238.153 din care voturi 
"pentru" - 192.531 .391(82,1947%), voturi "impotriva" - 41 .706.262 (17,8051%) si "abtineri" 
500(0,0002%) . 

http:Art.1.Se
http:021/326.68.48/326.68.49
http:oltchim(cl)oltchim.ro


Referitor la punctul 2 din ordinea de zi: 
Se respinge propunerea de modificare a art 21 al.2 din Actul Constitutiv al Oltchim. 

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate - 234.238.153 din care voturi 
"pentru" - 41 .706.262 (17,8051 %), voturi "impotriva" -192.119.494(82,0189%) si "abtineri" 
412 .397 (0,1761 %) . 

Referitor la punctul 3 din ordinea de zi: 

Se aproba data de 16 mai 2011, ca data de inregistrare, conform art238, alin .1 din Legea 
297/2004 privind piata de capital pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang 
hotararile adoptate in sedinta AGEA din data de 28 Aprilie 2011. 

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate - 234.238.153 din care voturi 
"pentru" - 234 .237 .653 (99,9998%) si "abtineri" - 500 (0,0002%) . 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile, in data de 28 aprilie 2011 , 

la prima convocare, in conditii de publicitate, cvorum si vot conform legislatiei romane 

aplicabile si in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al societatii. 

La sedinta ordinara au fost prezenti si reprezentati actionari ce detin 68,2864% din totalul 

capitalului social si 68,2876% din totalul actiunilor cu drept de vot, respectiv 234.238.653 

actiuni cu drept de vot. 

La punctele 14,15,16,17,18,19 din ordinea de zi materialele au fost prezentate si discutate fara 

a fi supuse votului. Aceste materiale sunt disponibile pe website-ul societatii. 


Hotararile adoptate in urma dezbaterilor sunt urmatoarele: 


Referitor la punctul 1 din ordinea de zi: 

Se aproba situatiile financiare anuale incheiate la 31 decembrie 2010, intocmite in conformitate 
cu Standardele Romanesti de Contabilitate(RAS), pe baza Raportului administratorilor si a 
Raportulu i auditorului financiar. 

Indicatori mii lei 
Cifra de afaceri neta 1.309.544 
Total Venituri 1.427.880 
Total Cheltuieli 1.651.163 
Rezultatul brut -223.283 
Rezultatul net -223.316 

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate - 234.238.653 din care voturi 
"pentru" - 192.531.891 (82,1948%) si "abtineri" - 41 .706.762 (17,8052%). 
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Referitor la punctul 2 din ordinea de zi: 

Se aproba situatiile financiare consolidate incheiate la 31 decembrie 2010, intocmite in 
conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pe baza Raportului 
administratorilor si a Raportului auditorului financiar. 

Indicatori mii lei 
Cifra de afaceri neta 1.309.421 
Total Venituri 1.748.119 
Total Cheltuieli 1.601 .541 
Rezultatul brut 146.578 
Rezultatul net 146.528 

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate - 234.238 .653 din care voturi 
"pentru" - 192.531 .891 (82 ,1948%) si "abtineri" - 41 .706.762 (17 ,8052%). 

Referitor la punctul 3 din ordinea de zi : 

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul 
financiar 2010 in baza Raportului de audit intern, Raportul administratorilor si a Raportului 
auditorului financiar. 

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate - 234.238 .653 din care voturi 
"pentru"-192.531.891(82,1948%), voturi "impotriva" - 41.706262(17,8050%) si "abtineri" 
500(0,0002%). 

Referitor la punctul 4 din ordinea de zi: 

Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011, in conformitate cu prevederile HG 
nr.327/30.03.2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru 
Societatea Comercial Oltchim SA, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri , avand urmatorii indicatori principali: 

mii lei 
Total Venituri 2.434.700 
Total Cheltuieli 2.432.600 
Rezultat brut 2.100 

rc-tleltuieli pentru investitii 600.562 

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate - 234.238.653 din care voturi 
"pentru"- 192.531 .891 (82 ,1948%), voturi "impotriva" - 41 .706.262(17,8050%) si "abtineri" 
500(0,0002%). 

Referitor la punctul 5 din ordinea de zi: 
Se aproba Programul de investiti i pentru anul 201 1, in conditiile incadrarii valorilor cheltuielilor cu 
investitiile in prevederile Bugetul de Venituri si Cheltuiel i aprobat. 

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate - 234.238.653 din care voturi 
"pentru" - 192.531891 (82 ,1948%) si "abtineri" - 41.706.762 (17,8052%). 
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Referitor la punctul 6 din ordinea de zi: 

Art.1.Se aproba prelungirea pe o perioada de 3 ani a contractului de inchiriere 
nr.1123/24.01.2005, incheiat de S.C. Oltchim SA in calitate de locator cu FCT Industrial SRL 
Rm. Valcea, cu conditia ca in perioada de inchiriere locatarul sa nu faca investitii, altele decat 
cele care conform legii sunt in sarcina sa, decat cu acordul expres al locatorului, precum si cu 
respectarea prevederilor art. 576 si urmatoarele din Codul Civil privind servitutile. 
Art.2.ln situatia in care proprietarul decide, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, 
vanzarea bunurilor inchiriate, chiriasul nu va avea drept de preemtiune la cumpararea acestora. 
Valoarea chiriei se va stabili pe principii economico-financiare, avand in vedere pretul de piata 
al zonei respective, astfel incat sa nu fie prejudiciata S.C. Oltchim SA 
Art.3.lntreaga responsabilitate pentru stabilirea tarifului de inchiriere, pentru realitatea, 
corectitudinea si exactitatea datelor continute in documentele inaintate de conducerea 
societatii, astfel incat sa nu fie prejudiciata societatea, revine conducerii executive si Consiliului 
de Administratie al S.C. Oltchim SA 

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate - 234.238.653 din care voturi 
"pentru"-192.531.891(82,1948%), voturi "impotriva" - 41.705.762(17,8048%) si "abtineri" 
1 000(0,0004%). 

Referitor la punctul 7 din ordinea de zi: 

Actionarii au hotarat ca punctul 7 din ordinea de zi privind "Aprobarea privind achizitionarea 
activelor din Instalatia de oxigen-azot apartinand OMV-Petrom SA. respectiva imobilului situat 
in comuna Bradu, incinta combinat, judetul Arges identificat cu numarul cadastral 1242/9 inscris 
in CF nr 81197(suport electronic) a comunei Bradu provenita din conversia CF nr 3616(suport 
hartie) de la OMV catre Oltchim compus din: 

a) teren intravilan-parcela 5cc categoria de folosinta curti-constructii in suprafata totala 
masurata de 21401 mp; 

b) constructii in suprafata totala construita la sol de 4611 mp aferente activului. 
Intregul imobil (teren + constructii) provine din dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 1242 
inscris in CF 978/N a comunei Bradu situat in comuna Bradu, punct "incinta combinat" jud. 
Arges conform actului de dezmembrare autentificat sub nr. 3080 din 19.11.2007 de BNP Ion 
Georgescu Pitesti, jud. Arges, identificat si in documentatia cadastrala receptionata sub nr. 
24350 din 02.07.2007 de catre OCPI Arges", este de competenta Consiliului de Administratie al 
S.C Oltchim SA 

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate - 234.238.653 din care voturi 
"pentru"-192.531.891(82,1948%),voturi "impotriva" - 41.706.262(17,8050%) si "abtineri" 
500(0,0002%). 

Referitor la punctul 8 din ordinea de zi: 

Se amana pentru o sedinta ulterioara discutarea punctului 8 privind "Aprobarea transferului 
constructiilor in suprafata totala, construita la sol, de 4611 mp, situate pe terenul in suprafata 
totala de 21401 mp, situat in intravilanul comunei Bradu, incinta combinat judetul Arges 
identificate conform datelor cadastrale de mai sus, de la Oltchim catre Unde Gas Romania 
SRL, constructii aferente activului instalatiei de oxigen-azol". 

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate - 234.238.653 din care voturi 
"pentru" - 192.531.891 (82, 1948%) si "abtineri" - 41.706.762 (17,8052%). 
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Referitor la punctul 9 din ordinea de zi: 

Se amana pentru o sedinta ulterioara discutarea punctului 9 privind "Aprobarea inchirierii 
terenului in suprafata totala masurata de 21401mp situat in intravilanul comunei Bradu, Incinta 
Combinat judetul Arges, identificat conform datelor cadastrale prezentate anterior, de la Oltchim 
la Linde Gas Romania SRL pentru o perioada de 15 ani de zile de la data semnarii contractului 
de inchiriere ". 

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate - 234.238.653 din care voturi 
"pentru" - 192.531.891 (82, 1948%) si "abtineri" - 41.706.762 (17 ,8052%). 

Referitor la punctul 10 din ordinea de zi: 

Act ionarii au hotarat ca punctul 10 din ordinea de zi privind "Aprobarea incheierii cu Linde Gas 
Romania SRL a unui contract de furnizare gaze industriale (azot, oxigen si aer comprimat) 
pentru Divizia Petrochimica Pitesti pe o perioada de 15 ani", este de competenta Consiliului de 
Administratie al SC Oltchim S.A. 

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate - 234.238.653 din care voturi 
"pentru"-192 .531 .891 (82,1948%),voturi "impotriva" - 41 .706.262(17,8050%) si "abtineri" 
500(0 ,0002%). 

Referitor la punctul 11 din ordinea de zi: 

Se respinge propunerea privind "Mandatarea conducerii executive a Oltchim sa pregateasca 
un nou program de restructurare pentru Oltchim sau sa modifice programul de restructurare 
aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor din 6 august 2009". 

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate - 234.238.653 din care voturi 
"pentru"- 41 .706.262(17,8050%),voturi "impotriva" - 192531.891(82,1948%) si "abtineri" 
500(0,0002%) 

Referitor la punctul 12 din ordinea de zi: 

Se respinge propunerea privind "Punerea la dispozitie de catre conducerea Oltchim a unui plan 
alternativ pentru dezvoltarea si functionarea Oltchim fara integrarea diviziei de petrochimie a 
Arpechim". 

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate - 234.238.653 din care voturi 
"pentru"- 41.706.262(17,8050%),voturi "impotriva" - 192.531.891(82,1948%) si "abtineri" 
500(0,0002%) 

Referitor la punctul 13 din ordinea de zi: 

Se respinge propunerea privind "Revocarea dlui RoibuConstantin din functia de administrator al 
S. C. Oltchim S.A. (si implicit din functiile de presedinte al consiliului de administratie al Oltchim 
si de director general al Oltchim), ". 

Rezultatul votului secret exprimat este urmatorul: total voturi valabil exprimate - 234.238.653 
din care voturi "pentru" - 41 .706.762 (17,8052%), voturi "impotriva" - 192120094 (82,0190%) 
si "abtineri" -411 .797 (0 ,1758%). 
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Referitor la punctul 20 din ordinea de zi: 

Cu unanimitate de voturi actionarii au hotarat ca punctul 20 privind " Aprobarea limitarii 
vanzarilor de produse prin intermediari la maxim 5% si realizarea a cel putin 95% din vanzari/e 
fiecarui produs, direct catre utilizatorii finali" este de competenta conducerii executive si 
administrative a societatii . 

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate - 234.238.653 din care voturi 
"pentru" - 234.238.653 (100%). 

Referitor la punctul 21 din ordinea de zi: 

Cu unanimitate de voturi actionarii au hotarat ca punctul 21 privind "Aprobarea incetarii 
vanzarilor de produse prin societati comerciale rezidente in paradisuri fiscale cum ar fi Cipru, 
Elvetia, Insulele Cayman, fara aprobarea preia bila a Adunarii Generale a Actionarilor" este de 
competenta conducerii executive si administrative a societatii . 

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate - 234.238.653 din care voturi 
"pentru" - 234 .238 .653 (100%). 

Referitor la punctul 22 din ordinea de zi: 

Se aproba data de 16 mai 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 AGOA din data de 28 aprilie 2011. 

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate - 234.238.653 din care voturi 
"pentru" - 234.238.153 (99 ,9998%) si "abtineri" - 500 (0,0002%) . 

Presedinte al Consiliului de Administratie, 
Director Ge rai, 

Dr. ing. Hoib . (1,t\~ 
&.- !Vl'/5;{ :.- ~,

" ..
:;! LTCH1.j'~ 
vOJ'u:::::; ~ 

.... "'.~ '. ......


