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In Adunarea Generală Ordinară ale Actionarilor S.C OLTCHIM S.A, 

întrunită legal în data de 27 aprilie 2007 (prima convocare), în prezenţa 
acţionarilor  reprezentand 96,69% din numărul acţiunilor cu drept de vot, cu 
majoritate de voturi, s-au adoptat următoarele hotărari:  
 
●Aprobă situaţiile financiare anuale la 31.12.2006, compuse din: 

a) bilanţul contabil; 
b) contul de profit şi pierdere; 
c) situaţia modificării capitalului propriu; 
d) situaţia fluxurilor de trezorerie; 
e) politici contabile si note explicative; 

avand ca baza Raportul administratorilor şi Raportul auditorului financiar pe anul 
2006. 

Principalii indicatori economico- financiari sunt: 
            mii lei 

Indicator 2005 2006
Cifra de afaceri 1.442.065 1.731.805
Venituri totale 1.573.458 1.810.114
Cheltuieli totale 1.550.815 1.801.334
Profit brut 22.643 8.780
Profit net 22.643 8.780

 



 
 
●Aprobă repartizarea profitului contabil, conform O.G. nr. 64/2001 privind 
repartizarea profitului la societaţile naţionale, companiile naţionale si societăţile 
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, 
modificată cu Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 144/2006, pe următoarele 
destinaţii:  

-rezerve legale                 413 mii lei ; 
-acoperirea pierderii contabile din anii precedenţi    8.367 mii lei ; 

 
●Aprobă Raportul anual, întocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului 
CNVM nr. 1/2006 . 
●Amână discutarea punctului de pe ordinea de zi referitor la descărcarea de gestiune 
a administratorilor societaţii pentru  exerciţiul financiar 2006, pentru viitoarea 
adunare generală. 
●Amână discutarea punctului de pe ordinea de zi referitor la participarea S.C. 
OLTCHIM S.A. Rm. Valcea la constituirea unei societăţi mixte cu investitor privat  
pentru mărirea capacităţii de producţie a panourilor termoizolante din poliuretan. 
●Aprobă data de 16.05.2007, ca dată de înregistrare, pentru identificarea acţionarilor 
asupra cărora se răsfrang hotărarile Adunarii Generale Ordinare, conform art. 238, 
alin.10 din Legea nr.297/2004. 
 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul S.C. OLTCHIM S.A. Rm. 
Valcea sau la numerele de telefon 0250/701200, int. 3150, 3005, 0744549106, între 
orele 8-16. 
 
  

 
Director General, 
Roibu Constantin 
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