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Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare-021/326.68.48/326.68.49

Raport curent conform  Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Data raportului :03.05.2010
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 : 34.302.385,80 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise :BVB,categoria I
Evenimente de raportat: convocarea AGOA in data de  04/05.06.2010

Consiliul de Administratie al SC OLTCHIM SA  convoaca Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor(“AGOA”), la data de 4 iunie 2010, ora 1200, la sediul societatii
din Rm.Valcea, str. Uzinei nr. 1, judetul Valcea, cu urmatoarea ORDINE DE ZI :

1.Confirmarea in functia de administrator a domnului Borbely Karoly, numit
administrator provizoriu in sedinta Consiliului de Administratie din 29.04.2010, ca
urmare a demisiei administratorului Stafie Claudiu Constantin.

2. Aprobarea prelungirii cu un an a contractului incheiat cu KPMG Romania, ca auditor
independent, care sa efectueze auditul situatiilor financiare ale S.C. OLTCHIM S.A. Rm.
Valcea aferente anului 2010 si aprobarea imputernicirii Directorului General si a
Directorului Economic sa semneze acest contract.

3. Aprobarea rezultatelor reevaluarii imobilizarilor corporale (teren, constructii, mijloace
fixe aferente activitatii de petrochimie achizitionate de S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea
de la OMV PETROM S.A), conform raportului intocmit de firma SHM Smith Hodgkinson.

4. Aprobarea datei de 21 iunie 2010, 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 04/05 iunie 2010.

La sedinta pot participa si vota doar actionarii Oltchim SA inregistrati in registrul
actionarilor la data de 24.05.2010, ca data de referinta,  eliberat de Depozitarul Central
SA.

Strada Uzinei nr.1, Ramnicu Valcea – ROMANIA
Tel: +40-(0)250-701200, Fax: +40-(0)250-735030; 736188
e-mail: oltchim@oltchim.ro



Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din
capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA cu conditia
ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre
adoptare.

Propunerile privind completarea ordinei de zi cu noi puncte precum si propunerile de
proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi pot
fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Rm. Valcea, str. Uzinei nr.1, cod postal
240050, pana la data de 19.05.2010, ora 16:00, ora de inchidere a programului societatii
sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata  conform Legii
nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 19.05.2010, ora 1600, la
adresa victoria.stefan@oltchim.ro mentionand la subiect „pentru AGOA din
04/05.06.2010”. Aceste propuneri  trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate
valabile ale actionarilor care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi,
respectiv, buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de
inregistrare in cazul persoanelor juridice.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a
AGOA, pana in data de 27.05.2010, ora 1600. Intrebarile se pot depune in scris, la sediul
societatii sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata  conform Legii
nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa victoria.stefan@oltchim.ro
mentionand la subiect „pentru AGOA din 04/05.06.2010”. Intrebarile trebuie sa fie insotite
de copii ale actelor de identitate valabile  respectiv, buletin/carte de identitate in cazul
actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice.

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.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondenţă.

În cazul participării directe, accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la adunarea
generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în
cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice
şi a acţionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de procura speciala
pus la dispozitie de societate, in conditiile legii.
Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii - serviciul Actionariat
sau se poate descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 06.05.2010. Un
exemplar, in original al procurii speciale, completat si semnat insotit de copia actului de
identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane
fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) se va depune/expedia la
sediul societatii pana la data de 02.06.2010, ora 1200  un altul urmand sa fie pus la
dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant
in adunare. Procurile insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si
prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001
privind semnatura electronica, pana la data de 02.06.2010, ora 1200, la adresa
victoria.stefan@oltchim.ro mentionand la subiect „pentru AGOA din 04/05.06.2010”. La
data desfasurarii AGOA, reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor
speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa
incorporata si o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat.
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Actionarii  SC Oltchim SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGA,
utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularul poate fi obtinut de la sediul
societatii - Serviciul Actionariat sau se poate descarca de pe website-ul societatii,
incepand cu data de 06.05.2010.

Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat insotit de copia actului de
identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane
fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului
legal in cazul persoanelor juridice) se va expedia la sediul societatii, cu confirmare de
primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit pana cel tarziu in data de 02.06.2010,
ora 1200. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul
pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA .

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 06.05.2010.

In cazul in care la data de 04.06.2010 AGOA nu indeplineste conditiile de intrunire,
sedinta se reprogrameaza in data de 05.06.2010 ora 1200 , in acelasi loc, cu aceeasi
ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC OLTCHIM SA Rm.Valcea sau la
numerele de telefon 0250/701200, int. 3150, 3005, intre orele 800–1600 si pe website-ul
www.oltchim.ro/actionariat.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Dr. ing. Roibu Constantin
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