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NOTA 
privind punctul 3 de pe ordinea de zi 

” Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a 
Programului de activitate pe anul financiar 2010” 

 
 
 
Acest punct a fost introdus pe ordiena de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 
la solicitarea actionarului Petro Carbo Chem SE (PCC SE), transmisa prin scrisoarea 
inregistrata la sediul Oltchim SA, sub nr. 37/08.01.2010, cerere reiterata si prin scrisoarea 
inregistrata la Oltchim sub nr. 129/21.01.2010. In solicitarea sa, PCC face trimitere la art. 111 
alin 2 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, respectiv la competentele Adunarii 
Generale Ordinare a Actionarilor.  
 
Fata de aceasta solicitare, in temeiul prevecerilor Art. 119 din Legea societatilor comerciale nr. 
31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de Administratie a 
convocat Adunarea Generale Ordinara a Actionarilor, avand pe ordinea de zi punctul solicitat de 
catre PCC. 
 
Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de activitate pe anul financiar 2010 nu poate fi 
aprobat anterior analizarii raportarilor financiare si bilantului pentru exercitiul financiar al anului 
2009. Aceasta deoarece indicatorii economici de inceput ai Bugetului de Venituri si Cheltuieli se 
fundamenteaza si depind de indicatorii aprobati prin bilant si certificati de auditorii societatii.  
 
Rapoartele financiare si bilantul pentru anul 2009 ale Oltchim se vor supune aprobarii 
actionarilor in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ce va avea loc in luna aprilie 
2010. In cadrul acestei sedinte, actionarii analizeaza rapoartele administratorilor si ale 
auditorului, urmand ca, in functie de acestea, sa poata decide modificarea proiectului de bilant 
supus spre aprobare de catre Consiliul de Administratie. In consecinta, forma aprobata si 
definitiva a bilantului si indicatorilor economici la 31.12.2009 – element fundamental in 
constructia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2010 – se va stabili doar in sedinta 
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ce va avea loc in luna aprilie 2010. In functie de 
aceasta forma se vor realiza si eventualele corectii la Bugetul de Venituri si Cheltuieli si la 
Programul de activitate pe anul financiar 2010, care va fi supus aprobarii actionarilor tot in 
sedinta respectiva. 
 
Fata de cele mentionate mai sus, rezulta ca in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 
convocata la solicitarea actionarului PCC, Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de 
activitate pe anul financiar 2010 ar fi unul preliminar.  
 
Daca Adunarea Generala a Actionarilor ar aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul 
de activitate pe anul financiar 2010 anterior aprobarii rapoartelor financiare pentru anul 2009, in 
sedinta convocata la cererea PCC, atunci acesta va deveni documentul final. In consecinta, 
acest document ar trebui rectificat obligatoriu in sedinta Adunarii Generale Ordinare a 
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Actionarilor ce va avea loc in luna aprilie 2010, daca se fac modificari asupra indicatorilor 
financiari la 31.12.2009 ca urmare a unor potentiale amendamente la raportarile si situatiile 
financiare pentru anul 2009 dupa prezentarea rapoartelor administratorilor si auditorilor. 
 
Pe de alta parte, Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de activitate pe anul financiar 
2010 depinde de momentul inceperii activitatii la unitatea de petrochimie de la Arpechim Pitesti, 
ce a trecut in proprietatea Oltchim in data de 29 ianuarie 2010, precum si de nivelul capitalului 
de lucru. Toate aceste elemente vor fi cunoscute definitiv pana la data Adunarii Generale 
Ordinare a Actionarilor ce va avea loc in luna aprilie 2010.  
 
Rezulta ca in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor convocata la solicitarea actionarului PCC, 
Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de activitate pe anul financiar 2010 ar fi unul care 
se fundamenteaza pe date preliminare, care nu sunt definitive. Fata de aceasta situatie, opinia 
avocatilor Oltchim este prezentarea in aceasta faza a unui buget de venituri si cheltuieli si a 
unui program de activitate pentru anul 2010, bazat pe date si informatii preliminare, deci 
prezumtiv incorecte, ar determina o potentiala dezinformare sau influentare incorecta a 
actionarilor, a investitorilor si a publicului. 
 
Cu titlu informativ, precizam ca proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Programul de 
activitate pe anul financiar 2010, la care se lucreaza in prezent, ce va fi supus analizei si 
aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in luna aprilie 2010, se are in vedere 
functionarea integrata cu activitatea de petrochimie incepand cu luna aprilie 2010. In aceste 
conditii, in proiectul mentionat vor fi prevazute urmatoarele nivele orientative la principalii 
indicatori economico – financiari (care, asa cum am precizat, au caracter preliminar): 

1. Cifra de afaceri:                                  2.699.250 mii lei respectiv  635.118 mii EUR 
2. Profit pe total activitate:                             8.520 mii lei respectiv      2.005 mii EUR 
3. EBITDA                                               222.620 mii lei, respectiv      52.381 mii EUR 

 
Fata de cele prezentate mai sus, propunem Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sa 
adopte urmatoarea HOTARARE: 
 
Art. 1. Se amana analizarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a 

Programului de activitate pe anul financiar 2010 pentru sedinta Adunarii Generale 
Ordinare a Actionarilor ce se va convoca pentru luna aprilie 2010 .  

 
 
 
 

PRESEDINTE 
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

Constantin ROIBU 
 
 
 
 
 
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT FINANCIAR   OFICIUL JURIDIC 
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