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N O T A 
privind extinderea obiectivelor rapoartelor de audit 

 
 
Punct suplimentar introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului PCC SE 
 
 

In sedinta adunarii generale a actionarilor din data de 16.11.2007 reprezentantul PCC 
SE  a solicitat lamuriri cu privire la valoarea exacta a creantei AVAS supusa conversiei. 
Reprezentantul PCC SE a cerut AVAS sa precizeze valoarea creantei. Reprezentantul AVAS a 
precizat ca valoarea creantei supusa conversiei este de 508.485.075,17 Lei.  

Fata de obiectiunile ridicate de catre reprezentantul PCC SE, actionarii au hotarat in final 
ca problema majorarii capialului social sa fie amanata pentru sedinta adunarii generale din data 
de 20/21.12.2007 si s-a solicitat ca actionarii care doresc includerea unor anume puncte pe 
ordinea de zi sa transmita solicitari prin fax in urmatoarele 3 zile. Totodata, s-a stabilit ca in 
convocatorul acestei sedinte sa fie precizate concret atat valoarea cu care se majoreaza 
capitalul social, cat si valoarea creantei AVAS ce va fi convertita in actiuni in cadrul acestei 
proceduri. 

In data de 03.12.2007 actionarul PCC SE a transmis o solicitare de completare a ordinii 
de zi a sedintei adunarii generale a actionarilor din data de 20/21 decembrie 2007.   

A fost convocata o noua sedinta a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru 
data de 20/21 decembrie 2007, avand pe ordinea de zi aprobarea majoarii capitalului social al 
societatii cu valoarea de 954.752.690,2 Lei, respectiv de la valoarea actuala de 32.358.864,10 
Lei la valoarea de 987.111.554,3 Lei, prin conversia in actiuni a creantei in valoare de 
508.485.075,10 Lei detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului fata de 
societate, cu acordarea drepturilor de preferinta, conform dispozitiilor art. 216 din Legea nr. 
31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
pentru actionarii minoritari existenti, inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare 
stabilita conform art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital, actionari minoritari 
care vor putea subsrie, in total, cu suma de 446.267.615,1 Lei, proportional cu cotele detinuite 
de acestia anterior majorarii capitalului social, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990, 
Legii nr. 137/2002, Legii nr. 297/2004 si OUG nr. 51/1998 cu modificarile si completarile 
ulterioare.
 

In sedinta adunarii generale a actionarilor din data de 21 decembrie 2007 actionarul 
PCC SE a ridicat obiectiuni cu privire la valoarea corecta a creantei AVAS propusa pentru 
conversia in actiuni. In cadrul acestei sedinte, precum si in corespondenta purtata pe aceasta 
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tema, actionarul PCC SE a afirmat in mod constant ca este de acord cu realizarea conversiei in 
actiuni a creantei AVAS fata de Oltchim SA, insa a precizat ca are rezerve cu privire la valoarea 
corecta a acestei creante. 

 
Pentru a evita orice discutie sau litigiu ulterior, in sedinta adunarii generale a actionarilor 

din data de 21 decembrie 2007 toti actionarii prezenti au fost de acord cu propunerea 
actionarului PCC SE de a se angaja, pe cheltuiala PCC SE, un auditor independent, care sa 
realizeze un raport de audit avand ca obiectiv determinarea valoarii corecte a creantei AVAS si 
a corectitudinii inregistrarii acesteia in evidentele Oltchim SA. S-a acceptat de catre actionari ca 
PCC SE sa aleaga PricewaterhouseCoppers (PWC) sau Deloitte ca auditori. 

Conform contractului incheiat, PWC s-a angajat ca poate finaliza raportul la sfarsitul lunii 
martie. Cu toate ca au fost puse la dispozitia PWC toate informatiile solicitate si au fost purtate 
discutii pe tema obiectivului raportului si cu AVAS, raportul a fost finalizat si transmis catre 
Oltchim SA in data de 18.04.2008. Obiectivele suplimentare introduse de actionarului PCC SE 
in contractul cu PWC, fara aprobarea adunarii generale a actionarilor (obiective pe care 
managementul Oltchim SA le-a acceptat pentru a nu fi considerat de rea credinta), au avut ca 
efect tergiversarea finalizarii raportului. 

Din analiza raportului de audit intocmit de PWC, rezulta ca valoarea creantei AVAS este 
de 508.485.075,17 Lei, aceasta fiind corect inregistrata de catre societate, respectiv se confirma 
valoarea prezentata in sedinta adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 21 
decembrie 2007. 
 
 Obiectivele si documentatia la care se face referire la acest punct de pe ordinea de zi au 
fost deja analizate de catre auditorii financiari, precum si de catre PriceWaterhouseCoopers in 
vederea finalizarii raportului sau asupra creantei AVAS. 
 
 Orice actionar poate solicita realizarea unui raport avand obiectivele propuse, pe 
cheltuiala sa, insa informatiile vor putea fi puse la dispozitia persoanei desemnate de catre 
acesta la sediul societatii, in baza unui angajament de confidentialitate.  
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