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Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 

 
Data raportului : 06.12.2007 
Denumirea societatii comerciale: S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea 
Sediul societăţii:Rm. Vâlcea, str. Uzinei nr. 1 
Fax:0250/735030/736188 
Telefon:0250/701200 
Codul unic de înregistrare:RO 1475261 
Numărul de ordine în Registrul Comerţului :J38/219/1991 
Capital social subscris şi vărsat : 32.358.864,10 lei 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise :BVB,categoria I 
Evenimente de raportat:  
•completarea ordinei de zi a convocatorului AGEA din data de 20/21.12.2007 
 

In conformitate cu art.117¹, alin.1,2,3,  din Legea nr.31/1990 republicata, modificata prin 
Legea 441/2006 si OUG nr.82/2007, Consiliul de Administratie al S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea, 
la solicitarea actionarului Petro Carbo Chem SE Germania (PCC SE), ce detine 12,90% din 
capitalul social al societatii, include urmatoarele puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale 
Extraordinare a Actionarilor S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea convocata pentru data de 
20/21.12.2007, orele 12, la sediul societatii din strada Uzinei nr.1 Rm. Valcea: 
  

 
1. Amanarea conversiei debitului AVAS pana cand se obtine un raport al unui expert reputat 

atat cu privire la natura si valoarea exacta a debitului cat si cu privire la situatia 
economica a societatii. Astfel de rapoarte vor fi obtinute nu mai tarziu de 3 luni de la 
AGEA. PCC SE se angajeaza sa suporte costurile determinate de aceste rapoarte.  

 
2. Pe baza rapoartelor de mai sus o noua AGEA convocata in cel mult 4 luni de la data 

prezentei AGEA va decide fie asupra conversiei (totale sau partiale cu plata) sau asupra 
platii debitului conform unei scheme definite. 

 
3. Nominalizarea uneia din urmatoarele societati (entitatea romana a grupului) pentru a 

realiza rapoartele indicate mai sus: PricewaterhouseCoopers sau Deloitte. Contractele de 
servicii aferente vor fi incheiate de societate, cu asistenta PCC SE in ipoteza in care 
aceasta va acoperi costurile, in termen de 15 zile de la data prezentei AGEA. 

 
Noul continut al convocatorului AGEA din 20/21.12.2007, completat cu punctele de mai sus 
este prezentat alaturat. 

 
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, 

Dr. Ing. Roibu Constantin 
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CONVOCATOR 
 

Consiliul de Administratie al SC OLTCHIM SA, cu sediul in Rm.Valcea, str. Uzinei nr. 1, judetul 
Valcea, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in data de 20 Decembrie 2007, 
orele 12:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul 
zilei de 10 Decembrie 2007, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi : 

 
1. Aprobare pentru majoarea 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 si 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 subscrie, in 
total, cu suma de 446.267.615,1 Lei, proportional cu cotele detinute 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, cu respectarea urmatoarelor criterii si etape: 
(i) Pentru majorarea capitalului social, societatea va emite un numar de 9.547.526.902 actiuni, avand o 
valoare nominala de 0,1 Lei fiecare; 
(ii) Dupa determinarea actionarilor care beneficiaza de drepturile de preferinta, se va acorda acestora un 
termen de 15 zile lucratoare pentru tranzactionarea drepturilor de preferinta pe piata de capital, in 
conditiile Legii nr. 297/2004 si a reglementarilor in materie emise de Comisia Nationala a Valorilor 
Mobiliare; 
(iii) Perioada de subscriere care va fi acordata pentru realizarea subscrierilor in temeiul drepturilor de 
preferinta de catre actionari sau dobanditorii acestor drepturi va fi de 60 de zile calendarisitice, incepand 
din a doua zi lucratoare dupa ziua de decontare a tranzactiilor incheiate cu drepturile de preferinta; 
(iv) In perioada de subscriere, actionarii si, respectiv dobanditorii drepturilor de preferinta, vor realiza 
subscrieri, la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala a actiunilor (0,1 Lei/actiune), conform 
drepturilor de preferinta detinute sau dobandite in perioada de tranzactionare a acestora;  
 (v) Dupa expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta, actiunile nesubscrise de catre 
actionari si dobanditorii drepturilor de preferinta vor fi oferite spre subscriere publicului, cu prima de 
emisiune, la un pret stabilit in AGEA, subscrierile urmand a fi realizate in aceasta etapa intr-un termen de 
10 zile lucratoare de la data ofertei; 
 (vi) Daca majorarea de capital propusa nu este subscrisa integral, capitalul social al societatii va fi 
majorat in cuantumul subscrierilor primite. 
 
 Pentru realizarea procedurilor necesare in vederea majorarii capitalului social, se mandateaza 
Consiliului de Administratie pentru realizarea urmatoarelor operatiuni:  
 
a. Selectarea, prin licitatie pe baza de selectie de oferte, si angajarea consultantilor si intermediarilor 

autorizati in conditiile legii in vederea realizarii emisiunii de actiuni si a subscrierilor din partea 
actionarilor, in perioada de exercitare a drepturilor de preferinta, precum si in etapa de ofertare catre 
public a actiunilor nesubscrise inauntrul termenului de exercitare a drepturilor de preferinta de catre 
actionari si dobanditorii acestor drepturi; 

b. anularea actiunilor emise dar nesubscrise in procedura de majorare a capitalului social; 
c. inregistrarea la autoritatile competente a valorii finale a capitalului social al societatii, dupa finalizarea 

procedurilor de majorare a acestuia. 
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2.Amanarea conversiei debitului AVAS pana cand se obtine un raport al unui expert reputat atat cu privire 
la natura si valoarea exacta a debitului cat si cu privire la situatia economica a societatii. Astfel de 
rapoarte vor fi obtinute nu mai tarziu de 3 luni de la AGEA. PCC SE se angajeaza sa suporte costurile 
determinate de aceste rapoarte.  

 
3.Pe baza rapoartelor de mai sus o noua AGEA convocata in cel mult 4 luni de la data prezentei AGEA 
va decide fie asupra conversiei (totale sau partiale cu plata) sau asupra platii debitului conform unei 
scheme definite. 

 
4.Nominalizarea uneia din urmatoarele societati (entitatea romana a grupului) pentru a realiza rapoartele 
indicate mai sus: PricewaterhouseCoopers sau Deloitte. Contractele de servicii aferente vor fi incheiate 
de societate, cu asistenta PCC SE in ipoteza in care aceasta va acoperi costurile, in termen de 15 zile de 
la data prezentei AGEA. 
 
5. Aprobarea datei de 21 Ianuarie 2008, ca data de inregistrare, conform art.238, alin.1 din Legea 
297/2004 privind piata de capital pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile 
adoptate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 20/21 Decembrie 2007. 
 
 In cazul in care la data de 20 Decembrie 2007 Adunarea Generala Extraordinara nu indeplineste 
conditiile de intrunire, sedinta se reprogrameaza in data de 21 Decembrie 2007, orele 12:00, in acelasi 
loc, cu aceeasi ordine de zi. 

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la Adunarea Generala 
Extraordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul 
actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau 
actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta. 
Reprezentarea actionarilor in adunarea generala se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, 
cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 243, alin. 3 din Legea nr. 
297/2004 privind piata de capital. 
 Formularele de procuri speciale se pot obtine de la Biroul Actionariat sau se pot descarca de pe 
website-ul societatii, incepand cu data de 12 Decembrie 2007. Un exemplar al procurii speciale se va 
depune/expedia la sediul societatii pana la data de 17 Decembrie 2007, un altul urmand sa fie pus la 
dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant. 
 Materialele supuse dezbaterilor Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor pot fi consultate la 
sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.oltchim.ro - Sectiunea 
Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor), incepand cu data de 12 Decembrie 2007. 
 Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC OLTCHIM SA Rm.Valcea sau la numerele de 
telefon 0250/701200, int. 3150, 3005 sau 0744549106, intre orele 08:00 – 16:00. 
 
 

 
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, 

Dr. Ing. Roibu Constantin 
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