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Evenimente de raportat: completare convocator AGOA 09/10.10.2009
In conformitate cu prevederile art.1171, alin. 1, 2, 3 din Legea nr. 31/1990
republicata si prevederile art.7 ale Regulamentului CNVM nr.6/2009 , la solicitarea
actionarului PCC SE, Consiliul de Administratie al S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea
completeaza cu punctele 3,4 si 5 ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor convocata la sediul societatii, pentru data de 09/10 octombrie 2009, ora 1200,
pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de
01.10.2009, considerata data de referinta.
Ordinea de zi initiala a fost publicata in Monitorul Oficial, partea a IV-a nr. 4759/
08.09.2009, in ziarul local „Viata Valcii” din data de 10.09.2009 .
In urma acestei solicitari, convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
este urmatorul:
“Consiliul de Administratie al SC OLTCHIM SA, cu sediul in Rm.Valcea, str. Uzinei
nr. 1, judetul Valcea, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de
09 octombrie 2009, orele 12:00, la sediul societatii, cu urmatoarea ORDINE DE ZI :
1. Atragerea raspunderii fostului administrator Waldemar Preussner si a administratorului
Wojciech Zaremba pentru actiuni si activitati realizate de catre acestia, ca reprezentanti
ai PCC SE, impotriva intereselor S.C. Oltchim S.A.;
2. Numirea unui nou administrator in locul domnului Wojciech Zaremba, in cazul in care
se aproba la punctul anterior inceperea actiunii in raspundere impotriva sa.
Data limita pana la care actionarii pot sa formuleze propuneri de candidaturi este ziua de
02 octombrie 2009, inclusiv. Datele privind localitatea de domiciliu si calificarea
profesionala vor fi disponibile pe site-ul societatii (www.oltchim.ro - Sectiunea
Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor 2009), pe masura ce acestea sunt
transmise societatii.
3.Atragerea raspunderii administratorului Constantin Roibu pentru daunele cauzate
societatii prin incalcarea indatoririlor sale fata de Oltchim SA, in conformitate cu art.155
din Legea 31/1990.
4.Modificarea formularului de procura pus la dispozitie pe site-ul Oltchim SA, intrucat
acesta contravine principiului votului secret stabilit prin Legea 31/1990.
5.Prezentarea de catre Presedintele Consiliului de Administratie a unei informari cu
privire la stadiul operatiunii de preluare a Arpechim, precum si cu privire la demersurile

efectuate de societate la autoritatile romane competente, precum si la Comisia
Europeana cu privire la emiterea de catre Eximbank a unei garantii de stat in suma de
49,6 milioane de euro, necesara pentru cumpararea Arpechim.
6. Aprobarea datei de 26 octombrie 2009 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 09 octombrie 2009.
In cazul in care la data de 09.10.2009 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
nu indeplineste conditiile de intrunire, sedinta se reprogrameaza in data de 10.10.2009,
orele 1200, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.
La sedinta pot participa si vota doar persoanele inregistrate in registrul actionarilor
SC Oltchim SA, la data de 01.10.2009, stabilita ca data de referinta a adunarii.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din
capitalul social:
a) au avut dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor pana in data de 23.09.2009, cu conditia ca fiecare punct sa fie
insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor.
b) au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cel tarziu pana in
data de 08.10.2009.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea
de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pana in data de 08.10.2009.
Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care
va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, în format întrebare-răspuns.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la Adunarea
Generala Ordinara 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 Ordinara a Actionarilor 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 completate cu noile puncte introduse pe ordinea
de zi se pot obtine de la Serviciul Actionariat sau se pot descarca de pe website-ul
societatii, incepand cu data de 29.09.2009.Un exemplar al procurii speciale se va
depune/expedia la sediul societatii pana inclusiv in data de 06.10.2009, un altul urmand
sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de
reprezentant.
Materialul de la punctul 5 al ordinii de zi poate fi consultat la sediul societatii, in
fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.oltchim.ro - Sectiunea
Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor 2009), incepand cu data de 29.09.2009 .
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC OLTCHIM SA Rm.Valcea sau la
numerele de telefon 0250/701200, int. 3150, 3005, intre orele 08:00 – 16:00.”
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Dr. ing. Roibu Constantin

