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SC OLTCHIM SA

Catre: ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
         Sedinta din 30/31 Martie 2009

N O T A
privind propunerea de implementare a sistemului dualist

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului PCC SE. O
solicitare similara a fost depusa de acelasi actionar in luna aprilie 2008, problema fiind
dezbatuta deja si in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24 Aprilie
2008, propunerea fiind respinsa.

Sistemul de administrare dualist este propice in cadrul societatilor avand o structura
foarte complexa, de tip corporatist, cu unitati dispersate in mai multe amplasamente, fiecare
asemenea unitate avand activitati cu un grad relativ ridicat de intependenta.

Luarea deciziilor in societatile administrate in sistem dualist este de regula mai greoaie,
datorita procedurilor si nivelelor de competenta specifice, ce implica o dispersie a autoritatii
decizionale, ceea ce da o inertie sporita societatilor administrate in acest sistem.

SC Oltchim SA este o societate comerciala pe actiuni administrata in sistem unitar,
respectiv de catre un Consiliu de Administratie format din cinci membrii.

Acest sistem unitar de administrare este adoptata de catre toate societatile comerciale la
care statul este actionar majoritar.

Adoptarea sistemului dualist de administrare presupune modificarea actului constitutiv al
societatii si restructurarea intregului sistem de management al SC Oltchim SA.

In conditii de criza economica, atunci cand fiecare societate trebuie sa reactioneze
deindata la stimulii externi si evolutiile imprevizibile ale mediului de afaceri, cand strategiile
trebuie schimbate permanent, intr-un timp foarte scurt, pentru adaptarea “din mers” la conditiile
pietei, este foarte important ca deciziile sa fie adoptate urgent, lucru posibil doar intr-un sistem
de administrare care permite intrunirea factorilor de decizie si adoptarea hotararilor in termen
scurt, ca urmare a legaturii directe si stranse intre executiv si decizional (administratori).

In acest context, o schimbare a sistemului de administrare prezinta un risc major pentru
orice societate, deoarece aceasta, pe langa efortul de a se adapta permanent la conditiile
schimbatoare ale mediului de afaceri, trebuie sa faca un efort suplimentar pentru adatarea la
noul sistem de management, ceea ce va duce automat la confuzii privind competenta si
intarzierea adoptarii unor decizii urgente.
  Suntem convinsi ca actionarul PCC SE (care este in acelasi timp actionar majoritar al
PCC Rokita SA, unul din principalii concurenti ai Oltchim pentru polioli, soda caustica si clor, ce
reprezinta peste jumatate din vanzarile Oltchim) cunoaste foarte bine efectele negative ce ar fi
determinate de schimbarea sistemului de mangement al Oltchim SA in acest context de criza,
iar o asemenea solicitare se incadreaza in strategia de subminare si blocare a activitatii
societatii, strategie pe care acest actionar o aplica inca din anul 2007.  Aceasta opinie este
sustinuta de campania de presa de dezinformare si de denigrare pe care PCC SE o desfasoara
impotriva Oltchim SA, precum si de numeroasele plangeri si sesizari, intemeiate pe false
motive, pe care acest actionar le inainteaza diferitelor autoritati romane si comunitare
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