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Catre, 
Bursa de Valori Bucuresti, 
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare-fax 021/321.68.48/321.68.49 
 
 
Raport curent conform Regulamentului CNVM  nr.1/2006 
 
Data raportului :25.11.2010 
Denumirea societatii comerciale: S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea 
Sediul societatii:Rm. Valcea, str. Uzinei nr. 1 
Fax:0250/735030/736188 
Telefon:0250/701200 
Codul unic de inregistrare:RO1475261 
Numarul de ordine in Registrul Comertului :J38/219/1991 
Capital social subscris si varsat :34.302.385,80 lei 
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare 
emise:BVB,categoria I 
Eveniment de raportat : convocarea AGEA si AGOA  pentru data de 28/29.12.2010 
 
 
Consiliul de Administratie al S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea, in temeiul art.117 din Legea 
nr.31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala 
Extraordinara a Actionarilor(AGEA) si Adunarea Generala Ordinara a 
Actionarilor(AGOA) pentru data de 28 Decembrie 2010, orele 12:00, respectiv 13:00 la 
sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul 
zilei de 18 Decembrie 2010, considerata data de referinta. 
 
 

Ordinea de zi pentru AGEA este urmatoarea  
 

1.Aprobare pentru 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: 
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 (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. 
2. Imputernicirea Consiliului 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: 
 „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, 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 .”  
 
3. Aprobarea datei 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. 

 
Ordinea de zi pentru AGOA este urmatoarea: 

 
1.Aprobarea demararii 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. 
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2.Informare privind proiectul de Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2011. 
3.Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2010. 
4.Aprobarea vanzarii activului “Instalatie de imbuteliere oxigen”. 
5.Aprobarea vanzarii activelor aferente activitatii de productie profile PVC – Sectia 
RAMPLAST. 
6. Aprobarea vanzarii participatiilor detinute de Oltchim SA la S.C. PROTECTCHIM 
SRL Rm.Valcea. 
7.Aprobarea vanzarii participatiilor detinute de Oltchim SA la S.C. DESIGNRO SA 
Rm.Valcea. 
8.Aprobarea vanzarii participatiilor detinute de Oltchim SA la S.C. MENTCHIM SA 
Rm.Valcea. 
9.Aprobarea datei 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. 
 

 
La adunarile generale sunt îndreptatiţi sa participe şi isi pot exercita dreptul de vot 
numai acţionarii inregistraţi în Registrul Actionarilor societaţii la data de referinta, 
personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant, pe baza de procura 
speciala, sau prin corespondenţa, pe bază de buletin de vot prin corespondenţa. 
 
Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiţi sa participe la 
adunarile generale ale acţionarilor este permis prin simpla proba a identitaţii 
acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate(buletin 
de identitate/carte de identitate pentru cetatenii români sau, după caz, 
pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) sau, in cazul persoanelor 
juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de 
procura speciala  data persoanei fizice care le reprezinta.  
 
Reprezentanţii acţionarilor persoane juridice işi vor dovedi calitatea astfel:  

•reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atesta aceasta 
calitate (ex.:act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul 
Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);  

•persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa 
documentele mentionate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a 
persoanei ce semnează delegatia), va prezenta si procura speciala semnata de 
reprezentantul legal al persoanei juridice respective.  
 
Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentanţii persoanelor juridice vor fi 
identificaţi pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate 
pentru cetatenii romani sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru 
cetatenii straini). 
 
Formularele de procura speciala si/sau formularele de vot prin corespondenta se pot 
obtine de la sediul societatii - serviciul Actionariat sau se poate descarca de pe 
website-ul societatii, incepand cu data de 27.11.2010.Un exemplar, in original, al 
procurii speciale  si/sau formularului de vot prin corespondenta, completate si 
semnate insotite de documentele mentionate mai sus se vor depune/expedia astfel 
incat sa fie înregistrate la societate  pana cel tarziu la data de 24.12.2010, ora 14:45. 
Procurile speciale insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si 

3 
 



    

prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 
privind semnatura electronica, astfel incat sa fie înregistrate la societate  pana cel 
tarziu la data de 24.12.2010, ora 14:45 la adresa victoria.stefan@oltchim.ro 
mentionand la subiect „pentru  AGEA si AGOA din 28/29.12.2010”.La data 
desfasurarii adunarilor generale, reprezentantul desemnat va preda originalele 
procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura 
electronica extinsa incorporata. 
 
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din 
capitalul social al societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe 
ordinea de zi cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un 
proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala precum şi sa faca 
propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea 
de zi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic, astfel 
incât să fie inregistrate la sediul societaţii pana cel tarziu la data de 10 decembrie 
2010, ora 14:45, ora de inchidere a programului societatii sau transmise prin e-mail 
cu semnatura electronica extinsa incorporata  conform Legii nr.455/2001 privind 
semnatura electronica, astfel incât să fie inregistrate la sediul societaţii pana cel 
tarziu la data de 10 decembrie 2010, ora 14:45, la adresa victoria.stefan@oltchim.ro 
mentionand la subiect „pentru AGEA si AGOA din 28/29.12.2010”.  
 
Orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari referitoare la punctele de pe 
ordinea de zi, astfel incat sa fie inregistrate la societate, pana in data de 20.12.2010, 
ora 16:00.Societatea va putea formula un raspuns general pentru intrebarile cu 
acelasi continut.Raspunsul la intrebarile actionarilor va fi dat in cadrul sedintei sau va 
fi disponibil pe pagina de internet a societatii, în format întrebare-răspuns. 
 
Pentru exercitiul drepturilor mai sus menţionate, acţionarii vor transmite societaţii şi 
copia actului de identitate al actionarului persoana fizică (BI/CI/Paşaport/Legitimaţie 
de şedere), respectiv copie a certificatului constatator emis de Registrul Comerţului 
sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului 
legal al acţionarului persoană juridica. 

 
Proiectele de hotarari si materialele informative pot fi consultate la sediul societatii, in 
fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.oltchim.ro - Sectiunea 
Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor 2010), incepand cu data de 27.11.2010. 
 
In cazul in care la data de 28.12.2010 AGEA si AGOA nu indeplinesc conditiile de 
intrunire, sedintele se reprogrameaza in data de 29.12.2010 ora 12:00, respectiv 
13:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi. 
 
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C. OLTCHIM S.A. Rm.Valcea sau la  
urmatoarele numere de telefon: 0250/701290, 0250/701665, intre orele 8:00–16:00 si 
pe website-ul www.oltchim.ro/ Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor 2010. 

 
 

PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL, 
ROIBU CONSTANTIN 
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