
   
S.C.OLTCHIM S.A. RM. VALCEA 
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 28/29.12.2010 
 
PROIECTE DE HOTARARI ALE AGEA (ordinea de zi completata)PROPUSE DE CONSILIUL DE 
ADMINISTRATIE AL S.C. OLTCHIM S.A. 
 

Proiect de hotarare pentru punctul 1 din ordinea de zi: 

Se aproba majoarea capitalului social al societatii cu maxim 28.537 lei, respectiv de la valoarea 
actuala de 34.302.385,80 lei la valoarea de 34.330.922,80 lei, reprezentand aportul in natura din 
partea statului, prin Ministerul Economiei,Comertului si Mediului de Afaceri, in valoare de 
15.635,59 lei, constand in teren in suprafata de 275,76 mp situat in comuna Daesti, punct “Baza 
de agrement Voinicelu”, jud. Valcea, 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 subscrie, in total, cu suma de 12.901,41 lei, proportional cu 
cotele detinute de acestia, cu respectarea urmatoarelor criterii si etape: 
 (i) Pentru majorarea capitalului social, societatea va emite un numar maxim de 285.370 
actiuni noi, la un pret de emisiune de 0,1 lei fiecare, egal cu valoare nominala, din care un 
numar de 156.356 actiuni se vor acorda Statului Roman, prin Ministerul Economiei Comertului 
si Mediului de Afaceri si restul de 129.014 actiuni sunt oferite spre subscriere celorlati actionari 
existenti, pe baza drepturilor de preferinta; 
(ii)Actionarilor existenti le vor fi acordate drepturile de preferinta corespunzatoare actiunilor 
detinute.Pentru fiecare actiune detinuta se vor subscrie 0,000831926 actiuni noi. Numarul final 
de actiuni subscrise de fiecare actionar va fi rotunjit in plus sau in minus pana la  cel mai 
apropiat numar intreg.  
(iii)Perioada de subscriere, care va fi acordata pentru realizarea subscrierilor in temeiul 
drepturilor de preferinta de catre actionari, va fi in interiorul termenului de 45 de zile 
calendarisitice, de la data publicarii hotararii adoptate in Monitorul Oficial, partea a IV-
a.Perioada efectiva de subscriere va fi comunicata actionarilor printr-un raport curent, imediat 
ce hotararea AGEA va fi publicata in Monitorul Oficial, partea a IV-a; 
(iv) Dupa expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta toate actiunile 
nesubscrise vor fi anulate. 
 
Proiect de hotarare pentru punctul 2 din ordinea de zi: 

Se imputerniceste Consiliul de Administratie pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare 
in vederea implementarii hotararii de majorare a capitalului social, incluzand, fara a se limita 
la:  
a. anularea actiunilor emise dar nesubscrise in procedura de majorare a capitalului social; 
b. validarea rezultatelor subscrierilor la incheierea perioadei de exercitare a drepturilor de 

preferinta; 
c. inregistrarea la autoritatile competente a valorii exacte cu care se majoreaza capitalul social 

al societatii; 
d. modificarea corespunzatoare a art. 8 -” Capitalul social” - din Actul Constitutiv al S.C. 

OLTCHIM S.A.  care prevede: 
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 „Societatea are un capital social de 34.302.385,80 lei subscris si integral varsat. Capitalul 
social este impartit in 343.023.858 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare. 
Statul roman, prin Ministerul Economiei,Comertului si Mediului de Afaceri are calitatea de 
actionar si detine 54,790539% din capitalul social, in valoare de 18.794.462 lei, impartit in 
187.944.620 actiuni, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare .”  
si inlocuirea acestuia cu urmatorul text: 
„Societatea are un capital social de ........ lei subscris si integral varsat. Capitalul social este 
impartit in .............. actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare. Statul roman, 
prin Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, are calitatea de actionar si 
detine .........% din capitalul social, in valoare de ..............lei, impartit in .............. actiuni, cu 
valoare nominala de 0,1 lei fiecare .”  
 

Proiect de hotarare pentru punctul 3 din ordinea de zi: 

Se respinge propunerea de modificare a art. 21 al.2 din Actul Constitutiv al S.C. Oltchim S.A. 
Rm. Valcea. 
 

Proiect de hotarare pentru punctul 4 din ordinea de zi: 

Se aproba data de 14 ianuarie 2011, 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 28/29 
decembrie 2010. 
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S.C.OLTCHIM S.A. RM. VALCEA 
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 28/29.12.2010 
 
PROIECTE DE HOTARARI ALE AGOA (ordinea de zi completata) PROPUSE DE CONSILIUL DE 
ADMINISTRATIE AL S.C. OLTCHIM S.A. 
 

Proiect de hotarare pentru punctul 1 din ordinea de zi  

Se aproba demararea de si in numele societatii a procedurilor legale de chemare in judecata a 
actionarului minoritar PCC SE ca urmare a incalcarii prevederilor art. 1361  din Legea nr. 
31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 
referitoare la exercitarea drepturilor de actionar cu buna- credinta  si cu respectarea  
drepturilor si a intereselor legitime ale societatii si ale celorlalti actionari. 
 

Proiect de hotarare pentru punctul 3 din ordinea de zi  

Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2010. 
 

Proiect de hotarare pentru punctul 4 din ordinea de zi  

 
Art.1.Se aproba vanzarea Instalatiei de imbuteliere si depozitare oxigen-azot situate in 
Rm.Valcea – Stolniceni (Raureni), jud.Valcea apartinand S.C. OLTCHIM S.A. prin licitatie 
deschisa cu strigare, dupa regula licitatiei competitive, conform prevederilor Ordonantei de 
Urgenta a Guvernului nr. 88/1997 aprobata prin Legea nr.44/1998, a Legii nr. 137/2002 
privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii si Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonantei Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu 
modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru 
accelerarea privatizarii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577/2002; 
Art.2. Se aproba procedura de vanzare si conditiile de vanzare conform urmatoarelor 
criterii:  
a.   Pretul de oferta, care reprezinta pretul de pornire a licitatiei –1.094.000 Lei+TVA; 
b. Pasul de licitatie: 5 % din pretul de pornire; 
c.  Modalitatea de plata a sumei de 1.094.000 lei (echiv. 255.000 Euro) +TVA: 

 - in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de vanzare-cumparare. 
d. Garantia de participare la licitatie: 54.700  Lei (5 % din pretul de pornire); 
e.   Taxa de participare la licitatie: 10.000 Lei+TVA; 
f. Taxa de acces direct la date si informatii: 500 Lei + TVA; 
g. Pretul Dosarului de prezentare: 500 Lei + TVA. 
 
Art.3.Se mandateaza Directorul General, Directorul Economic si consilierul juridic al 
societatii sa semneze contractul de vanzare – cumparare. 
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Proiect de hotarare pentru punctul 5 din ordinea de zi  

Art.1. Se aproba vanzarea imobilizarilor corporale si investitii in curs de la Divizia de Materiale 
de Constructii – RAMPLAST situate in Rm.Valcea, str.Uzinei nr.1, jud.Valcea apartinand S.C. 
OLTCHIM S.A. prin licitatie deschisa cu strigare, dupa regula licitatiei competitive, conform 
prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 88/1997 aprobata prin Legea nr.44/1998, 
a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii si Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor 
comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele 
masuri pentru accelerarea privatizarii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577/2002; 
Art.2. Se aproba procedura de vanzare si conditiile de vanzare conform urmatoarelor criterii:  

a. Pretul de oferta, care reprezinta pretul de pornire a licitatiei – 31.792.600 Lei+TVA; 
b. Pasul de licitatie: 5 % din pretul de pornire; 
c. Modalitatea de plata a sumei de 31.792.600 lei (echiv. 7.450.100 Euro) +TVA: 

 - suma de 25.543.209,15 lei + TVA , respectiv 5.985.660,86 Euro  vor fi achitati catre 
OLTCHIM SA in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de vanzare-
cumparare. 

- suma de 6.249.390,85 lei + TVA , respectiv 1.464.439,14 Euro prin preluarea ratelor 
de plata la contractul de leasing incheiat de S.C. OLTCHIM S.A. cu VENDOR, cu respectarea 
clauzelor contractuale referitoare la termenele si conditiile de plata. 

d. Garantia de participare la licitatie: 1.589.630  Lei (5 % din pretul de pornire); 
e.Taxa de participare la licitatie: 10.000 Lei+TVA; 
f. Taxa de acces direct la date si informatii: 500 Lei + TVA; 
g. Pretul Dosarului de prezentare: 500 Lei + TVA.      

Art.3.Se mandateaza Directorul General, Directorul Economic si consilierul juridic al societatii 
sa semneze contractul de vanzare – cumparare. 
 
 
Proiect de hotarare pentru punctul 6 din ordinea de zi  

Art.1. Se aproba vanzarea pachetului minoritar de 900 de parti sociale detinut de S.C. 
OLTCHIM S.A. Rm.Valcea la SC PROTECTCHIM SRL Rm.Valcea prin licitatie deschisa cu 
strigare, dupa regula licitatiei competitive, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a 
Guvernului nr. 88/1997 aprobata prin Legea nr.44/1998, a Legii nr. 137/2002 privind unele 
masuri pentru accelerarea privatizarii si Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei 
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea 
privatizarii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577/2002; 
Art.2.Se aproba procedura de vanzare si conditiile de vanzare conform urmatoarelor criterii: 

1. Metoda de vanzare : licitatie deschisa cu strigare, dupa regula licitatiei competitive, la 
un pret in urcare pornind de la pretul de oferta  

2. Pretul de oferta, care reprezinta pretul de pornire a licitatiei – 1.712.000 Lei; 
3. Pretul minim de vanzare : 1.712.000 lei. 
4. Pasul de licitatie : 5 % din pretul de pornire; 
5. Garantia de participare la licitatie: 85.600  Lei (5 % din pretul de pornire); 
6. Taxa de participare la licitatie : 13.500 Lei+TVA; 
7. Taxa de acces direct la date si informatii : 300 Lei + TVA; 
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8. Modalitatea de plata : plata integrala in 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de 
vanzare-cumparare; 
9. Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor vandute se va efectua dupa 
incasarea pretului. 
10. Pretul de achizitionare al Dosarului de prezentare ; 500 lei + TVA 
 
Art.3.Se mandateaza Directorul General, Directorul Economic si consilierul juridic al 
societatii sa semneze contractul de vanzare – cumparare. 

 
Proiect de hotarare pentru punctul 7 din ordinea de zi  

 
Art.1.Se aproba vanzarea pachetului minoritar de 36.000 actiuni actiuni detinut de SC 
OLTCHIM SA Rm.Valcea la SC DESIGNRO SA Rm.Valcea prin licitatie deschisa cu 
strigare, dupa regula licitatiei competitive, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a 
Guvernului nr. 88/1997 aprobata prin Legea nr.44/1998, a Legii nr. 137/2002 privind unele 
masuri pentru accelerarea privatizarii si Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei 
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea 
privatizarii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577/2002; 
Art.2.Se aproba procedura de vanzare si conditiile de vanzare conform urmatoarelor 
criterii: 
1.Metoda de vanzare : licitatie deschisa cu strigare, dupa regula licitatiei competitive, la un 
pret in urcare pornind de la pretul de oferta  
2.Pretul de oferta, care reprezinta pretul de pornire a licitatiei – 112.000 Lei; 
3.Pretul minim de vanzare : 112.000 lei. 

      4.Pasul de licitatie : 5 % din pretul de pornire; 
5.Garantia de participare la licitatie: 5.600  Lei (5 % din pretul de pornire); 
6. Taxa de participare la licitatie : 10.000 Lei+TVA; 
7. Taxa de acces direct la date si informatii : 300 Lei + TVA; 
8. Modalitatea de plata : plata integrala in 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de 
vanzare-cumparare; 
9. Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor vandute se va efectua dupa 
incasarea pretului. 
10. Pretul de achizitionare al Dosarului de prezentare- 500 lei + TVA 
 
Art.3.Se mandateaza Directorul General, Directorul Economic si consilierul juridic al 
societatii sa semneze contractul de vanzare – cumparare. 

 
Proiect de hotarare pentru punctul 8 din ordinea de zi  

Art.1. Se aproba vanzarea pachetului minoritar de 15.000 actiuni detinut de SC OLTCHIM 
SA Rm.Valcea la SC MENTCHIM SA Rm.Valcea prin licitatie deschisa cu strigare, dupa 
regula licitatiei competitive, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 
88/1997 aprobata prin Legea nr.44/1998, a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru 
accelerarea privatizarii si Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 
88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile 
ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, 
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577/2002; 
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Art.2.Se mandateaza Consiliul de Administratie al S.C. OLTCHIM S.A. sa elaboreze 
dosarul de prezentare si sa aprobe procedura de vanzare conform urmatoarelor criterii:  

1.Metoda de vanzare: licitatie deschisa cu strigare, dupa regula licitatiei competitive, la 
un pret in urcare pornind de la pretul de oferta; 

2.Pretul de pornire al licitatiei: 375.000 lei; 
3.Pretul minim de vanzare: 375.000 lei; 
4.Pasul de licitatie: 5% din pretul de pornire;   
5.Garantia de participare la licitatie: 5% din valoarea nominala a pachetului de actiuni 

pus in vanzare, respectiv 18.750  lei; 
6.Taxa de participare la licitatie: 10.000 lei +TVA; 
7.Taxa de acces direct la date ]i informa\ii despre societate : 300 lei +TVA;  
8.Modalitatea de plata : plata integrala in cel mult 5 zile lucratoare de la data semnarii 

contractului de vanzare-cumparare. 
9.Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor vandute se va efectua dupa 

incasarea pretului. 
10.Pretul de achizitionare al Dosarului de prezentare: 500 lei +TVA;  

 
Art.3.Se mandateaza Directorul General, Directorul Economic si consilierul juridic al 
societatii sa semneze contractul de vanzare – cumparare. 

 
Proiect de hotarare pentru punctul 9 din ordinea de zi  

Se respinge propunerea privind “Mandatarea conducerii executive sa pregateasca un nou 
Program de restructurare sau sa modifice Programul de restructurare aprobat de Adunarea 
generala a Actionarilor din data de 6 august 2009”. 
 

Proiect de hotarare pentru punctul 10 din ordinea de zi  

Se respinge propunerea privind “Mandatarea conducerii executive a Oltchim sa pregateasca 
bugetul pentru anul 2011 pe baza scenariului fuctionarii fara divizia de petrochimie de la 
Arpechim”. 
Proiect de hotarare pentru punctul 11 din ordinea de zi  

Se respinge propunerea de revocare a d-lui Roibu Constantin din functia de administrator al 
S.C. Oltchim S.A. si implicit din functiile de presedinte al consiliului de administratie si de 
director general al S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea. 
 
Proiect de hotarare pentru punctul 13 din ordinea de zi  

Se respinge propunerea privind punerea  la dispozitia d-lui Roibu Constantin de servicii de 
paza si protectie (bodyguard) in perioada in care este administrator al Oltchim. 
 
Proiect de hotarare pentru punctul 14 din ordinea de zi  

Se aproba data de 14 ianuarie 2011, 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 Ordinare a Actionarilor din data de 28/29 
decembrie 2010. 
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