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                 Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective 
_________________________________________________________________________      

 
PROIECT DE HOTARARE 

privind punctul 1 din ordinea de zi a ADUNARII GENERALE  
EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (“AGEA”) din data de 14/15 martie 

2013 
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea 
convocata de catre administratorul judiciar, consortiul alcatuit din ROMINSOLV 
S.P.R.L., cu sediul în Bucure ti, Splaiul Unirii nr.223, etaj 3, sector 3, Num r de 
înscriere în Registrul Formelor de Organizare RFO 0122/2006, reprezentat  prin 
Partener Coordonator Gheorghe Piperea si BDO BUSINESS RESTRUCTURING 
S.P.R.L.,cu sediul în Bucure ti, Str. Înving torilor nr. 24, Cl direa Victory 
Business Center, Et. 3, Sector 3, Num r de înscriere în Registrul Formelor de 
Organizare RFO 0239/2006, reprezentat  prin Partener Coordonator Niculae 

lan, 
pentru data de 14.03.2013(prima convocare) sau 15.03.2013(a doua convocare)  
prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr....din ...., in ziarul 
local ”Viata Valcii” si „Ziarul Financiar’” din data de.... , in BPI 
tinuta in data de...., la prima/a doua convocare, 
în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) i art. 3 pct. 26 din Legea nr. 
85/2006 privind procedura insolven ei,Legii 31/1990 privind societ ile 
comerciale, cu modific rile i complet rile ulterioare, Legii 297/2004 privind pia a 
de capital, cu modific rile i complet rile ulterioare, Regulamentelor CNVM nr. 
6/2009 i 7/2010 privind exercitarea unor drepturi ale ac ionarilor în cadrul 
adun rilor generale ale societ ilor comerciale, cu modific rile i complet rile 
ulterioare i Actului Constitutiv al societ ii. 
La aceasta sedinta au fost prezenti, reprezentati legal si au votat prin corespondenta 
actionari care detin ......... actiuni, reprezentand .... % din capitalul social si ....% din 
totalul drepturilor de vot.  
Cu votul secret exprimat si consemnat in procesul verbal de sedinta, Adunarea 
Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea 

 

HOTARASTE: 

 

In urma votului secret exprimat a (au) fost desemnat(i) ca administrator(i) special(i) 
al/ai S.C. OLTCHIM  S.A. în procedura insolven ei, cu atribu ile prev zute de art. 
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18 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 domnul.... cu urmatoarele date de 
identificare..... 
si domnul... cu urmatoarele date de identificare..... 
 
 
 

 
ADMINISTRATOR JUDICIAR, 
   ROMINSOLV SPRL 
Prin partener coordonator 
 Gheorghe Piperea 

     ADMINISTRATOR JUDICIAR, 
 BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL 

Prin partener coordonator 
Niculae Balan 

  
 


