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             Societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective 
_________________________________________________________________________      
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 
J38/219/1991, Cod fiscal RO 1475261 
Capital social vărsat : 34.321.138,30 lei 
Capital social subscris : 34.321.138,30 lei 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Oltchim S.A. 
din data de 09/10 octombrie 2014 

 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Vâlcea convocată de către 
administratorul judiciar, consorțiul alcătuit din ROMINSOLV S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii 
nr.223, etaj 3, sector 3, Număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare RFO 0122/2006, 
reprezentată prin Partener Coordonator Gheorghe Piperea și BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., 
cu sediul în Bucureşti, Str. Învingătorilor nr. 24, Clădirea Victory Business Center, Et. 3, Sector 3, Număr 
de înscriere în Registrul Formelor de Organizare RFO 0239/2006, reprezentată prin Partener 
Coordonator Niculae Bălan, 

pentru data de 09.10.2014 (prima convocare) sau 10.10.2014 (a doua convocare) potrivit convocatorului 
publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 5385/08.09.2014, în ziarul local „Curierul de Vâlcea” din 
data de 08.09.2014, în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.16208/15.09.2014 și potrivit 
convocatorului completat la solicitarea acționarului PCC SE, publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, 
nr. 5917/26.09.2014, în ziarul local „Curierul de Vâlcea” din data de 26.09.2014, în Buletinul Procedurilor 
de Insolvență nr..... 
 

întrunită în data de 09/10 octombrie 2014, prima convocare/a doua convocare, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, Legii nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu 
modificările şi completările ulterioare, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea unor 
drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, cu modificările şi 
completările ulterioare şi Actului Constitutiv al societăţii, 

ședință la care au fost prezenți și reprezentați legal acționari care dețin ......... acțiuni, reprezentând 
.......% din capitalul social și ........% din totalul drepturilor de vot înregistrate în registrul acționarilor la 
data de referință de 30.09.2014, 

a adoptat următoarea  HOTĂRÂRE: 

Referitor la punctul 1 din ordinea de zi revizuită: 
 
Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând .........% din acțiunile cu drept de vot ale acționarilor 
prezenți și reprezentați precum și din totalul voturilor exprimate, aprobă completarea obiectului de 
activitate al S.C. OLTCHIM S.A., cu  următoarele activități COD CAEN:  

 
0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 

0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire 

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 

3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice 
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3317 Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a. 

4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane 

4311 Lucrări de demolare a construcţiilor 

4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 

4778 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 
  

și pe cale de consecință modificarea art. 7 din Actul Constitutiv al societății. 
 
Referitor la punctul 2 din ordinea de zi revizuită: 
 

Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând ........% din acțiunile cu drept de vot ale acționarilor 
prezenți și reprezentați precum și.......% din totalul voturilor exprimate, aprobă Actul Constitutiv al S.C. 
Oltchim S.A, în forma actualizată, având în vedere completarea obiectului de activitate al societății cu 
codurile CAEN: 0119- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente, 0130 - Cultivarea plantelor 
pentru înmulţire,  1624- Fabricarea ambalajelor din lemn,  3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate şi 
instrumente medicale şi stomatologice, 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport 
n.c.a., 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane, 4311 – Lucrări de demolare a 
construcţiilor, 4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. şi 4778 - Comerţ cu amănuntul al altor 
bunuri noi, în magazine specializate. 

 
Referitor la punctul 3 din ordinea de zi revizuită: 

 
Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând ........% din acțiunile cu drept de vot ale acționarilor 
prezenți și reprezentați precum și.......% din totalul voturilor exprimate, aprobă mandatarea 
reprezentanților  Consorțiului de Administratori Judiciari, ROMINSOLV S.P.R.L și BDO BUSINESS 
RESTRUCTURING S.P.R.L și a Administratorului Special al societății pentru semnarea Actului Constitutiv 
al S.C. Oltchim S.A, în forma actualizată. 

 
Referitor la punctul 4 din ordinea de zi revizuită: 

 
Cu votul actionarilor reprezentand ........% din acțiunile cu drept de vot ale acționarilor prezenți și 

reprezentați precum și.......% din totalul voturilor exprimate se aprobă/se respinge propunerea 

acționarului PCC SE, respectiv: „Elaborarea de către statul român, în considerarea dublei sale calităţi atât 

de acţionar majoritar al SC Oltchim SA  Rm. Vâlcea, cât şi de creditor principal(atât direct, cât şi indirect, 

prin intermediul unor societăţi creditoare deţinute de stat) al SC Oltchim SA  Rm. Vâlcea, în calitatea 

societăţii de debitor în cadrul procedurii insolvenţei, a planului de reorganizare a societăţii, conform 

art.132 alin (1) lit a) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi procedurile de 

insolvenţă. Planul de reorganizare va prevedea şi reduceri adecvate şi necesare de creanţe, rezultate în 

urma negocierilor Statului Român cu creditorii, astfel încât Planul de reorganizare să fie implementat cu 

succes. Aprobarea planului de reorganizare ce urmează a fi elaborat conform acestei prevederi se va afla 

pe ordinea de zi a următoarei adunări generale a acţionarilor SC Oltchim SA  Rm. Vâlcea, în conformitate 

cu prevederile legale aplicabile”. 

 
Referitor la punctul 10 din ordinea de zi revizuită: 

 
Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând ........% din acțiunile cu drept de vot ale acționarilor 
prezenți și reprezentați precum și.......% din totalul voturilor exprimate, aprobă împuternicirea 
Administratorului Special al societății pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii 
„AGEA” din data de 09/10.10.2014 și a Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Vâlcea. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu 
privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. 
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Referitor la punctul 11 din ordinea de zi revizuită: 
 
Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând ........% din acțiunile cu drept de vot ale acționarilor 
prezenți și reprezentați precum și.......% din totalul voturilor exprimate, aprobă data de 27 octombrie 
2014, ca dată de înregistrare, conform art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piața de capital . 

 
Prezenta hotărâre a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor a fost redactată în patru 
exemplare originale. 
 
CONSORȚIUL DE ADMINISTRATORI JUDICIARI, 
 
 ROMINSOLV SPRL 
Prin partener coordonator 
Gheorghe Piperea  

        BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL 
         Prin partener coordonator 
         Niculae Bălan 

 
 

 


