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Raport curent conform art. 113B, lit.b din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, 

 
Data raportului :29.07.2008 
Denumirea societatii comerciale: S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea 
Sediul societăţii:Rm. Vâlcea, str. Uzinei nr. 1 
Fax:0250/735030/736188 
Telefon:0250/701200 
Codul unic de înregistrare:RO 1475261 
Numărul de ordine în Registrul Comerţului :J38/219/1991 
Capital social subscris şi vărsat : 32.358.864,10 lei 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise :BVB,categoria I 
Evenimente de raportat: vanzare activ  “FABRICA DE CONSERVE RAURENI” – CONSERVIL” 
 

In data de 29.07.2008 a avut loc licitatia deschisa cu strigare dupa regula licitatiei 
competitive pentru vanzarea activului Fabrica de conserve Raureni, cu sediul in localitatea 
Raureni, Strada Principala nr.25, judetul Valcea. 

Licitatia a fost adjudecata de firma S.C ANNABELLA SRL Rm. Valcea-singurul 
ofertant, la pretul de pornire de 20.522.400  lei, la care se adauga TVA, compus din: 

- pretul de pornire al activului : 16.500.000 lei 
- 12,5 % din valoarea stocurilor de produse finite: 4.022.400 lei 

Plata pretului activului, respectiv 16.500.000 lei plus TVA, urmeaza sa se realizeze 
 in 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, privind transferul dreptului de proprietate 
asupra activului, ce se va incheia in termen de maxim 30 de zile de la data adjudecarii.  

Pentru produsele finite in valoare de 4.022.400 lei plus TVA plata se va realiza conform 
contractului de vanzare-cumparare stocuri care se va incheia in termen de maxim 30 de zile de la 
data adjudecarii.  

Precizam ca vanzarea acestui activ nu va avea un impact negativ asupra realizarilor 
viitoare ale societatii intrucat ponderea activitatii in cifra de afaceri este de 0,5%  si  nu face 
parte din  obiectul principal de activitate al societatii. 

 
 

 
Director General, 
Roibu Constantin 
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