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Catre: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Sedinta din 04/05 Iunie 2010

N O T A
pentru prelungirea cu un an a contractului incheiat cu

auditorului financiar extern independent KPMG Audit SRL

S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea a avut incheiat cu KPMG Audit SRL, una
dintre cele mai prestigioase firme de audit din Romania, un contract pentru
efectuarea auditului situatiilor financiare aferente anului 2009, in baza Deciziei
Adunarii generale a Actionarilor nr. 18 din 06 august 2009.

S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea colaboreaza cu KPMG din anul 2006,
colaborarea fiind foarte buna, rapoartele de audit fiind apreciate de toti colaboratorii
nostri atat din tara cat si din strainatate (banci, clienti, fonduri de investitii etc.).

Pentru situatiile financiare aferente anului 2010 este necesara efectuarea de
catre auditorul financiar extern a urmatoarelor servicii:
- revizie limitata a situatiilor financiare ale S.C. OLTCHIM S.A. la 30.06.2010,
intocmite in conformitate reglementarile legale romanesti prevazute in Ordinul
Ministerului Finantelor Publice nr. 3055/2009, pentru depunere la Comisia Nationala
a Valorilor Mobiliare;
- revizie limitata a situatiilor financiare ale S.C. OLTCHIM S.A. la 30.06.2010,
intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara -
IFRS - in limba romana si traducere in limba engleza, atat in lei cat si in EUR;
- auditul situatiilor financiare ale S.C. OLTCHIM S.A. la 31.12.2010, intocmite in
conformitate cu reglementarile legale romanesti prevazute in Ordinul Ministerului
Finantelor Publice nr. 3055/2009, pentru depunere la Directia Generala a Finantelor
Publice;
- auditul situatiilor financiare consolidate ale S.C. OLTCHIM S.A.  la 31.12.2010,
intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate - IFRS - in
limba romana si traducere in limba engleza, atat in lei cat si in EUR;
- emiterea de rapoarte semestriale pentru anul 2010, in conformitate cu art. 225
din Legea nr. 297/2004 si a reglementarilor CNVM.

S.C. OLTCHIM S.A. a achizitionat in ianuarie 2010 activitatea de petrochimie
de la OMV PETROM SA Sucursala Arpechim Pitesti, conditii in care volumul de
munca pentru efectuarea auditului situatiilor financiare pe anul 2010 va creste.
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Cu toate acestea KPMG Audit SRL ne-a comunicat ca va mentine aceleasi
tarife ca si in anul 2009 pentru efectuarea auditului situatiilor financiare ale S.C.
OLTCHIM SA aferente anului 2010.

In aceste conditii supunem aprobarii Adunarii generale Ordinare a
Actionarilor:

- prelungirea cu un an a contractului incheiat cu KPMG Audit SRL ca
auditor extern independent care sa efectueze auditul situatiilor financiare ale
S.C. OLTCHIM S.A. aferente anului 2010.

- imputernicirea domnului Roibu Constantin - Presedinte al Consiliului
de Administratie – Director General si a domnului Vasile Mandica - Director
Economic sa semneze contractul.

In consecinta, propunem adoptarea urmatoarei hotarari:

“Art.1.Se realege ca auditor financiar al societatii, firma KPMG Audit SRL, cu
sediul in Victoria Business Park, DN1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 69-71,
Sector 1, Bucuresti 013685, Romania P.O. Box 18 - 191, inregistrata in Registrul
Comertului sub nr. J 40/4439/2000, CUI  RO12997279, membra  a Corpului
Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania(CECCAR) si membra a
Camerei Auditorilor Financiari din Romania(CAFR), avand ca reprezentanti fata de
S.C.Oltchim S.A. pe doamna Andreea Manole – partenerul si domnul Clemente

Kiss – managerul, responsabili ai Angajamentului de Audit.

Art.2.Se stabileste durata contractului de audit financiar la un an, respectiv pentru
anul financiar 2010.
Art.3. Se imputernicesc Directorul General si  Directorul Economic sa semneze
acest contract.”

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,
ROIBU CONSTANTIN VASILE MANDICA

OFICIUL JURIDIC
PANDREA SILVIU


