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Catre 
Bursa de Valori Bucuresti 
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare-021/3266848/3266849 
 
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 
 
Data raportului :08.12.2008 
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:completare convocare AGEA 22/23.12.2008 
 
 

In conformitate cu art.1171, alin. 1, 2, 3 din Legea nr. 31/1990 republicata, 
modificata prin Legea 441/2006 si OUG nr. 82/2007, la solicitarea actionarului Autoritatea 
pentru Valorificarea Activelor Statului(AVAS), S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea 
completeaza cu noi puncte ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 
convocata pentru data de 22/23 decembrie 2008, ora 1200, pentru toti actionarii inscrisi in 
Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 15.12.2008, considerata data de 
referinta. 
 Ordinea de zi initiala a fost publicata la Monitorul Oficial, partea a IV-a nr. 
6616/21.11.2008, in ziarul local „Viata Valcii”  in data de 22.11.2008 si in ziarul de 
circulatie nationala „Bursa” in data de 24.11.2008. A fost transmis Bursei de Valori 
Bucuresti, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare in data de 21.11.2008 si este postata 
pe site-ul societatii. 

AVAS a solicitat includerea pe ordinea de zi a urmatoarelor doua puncte : 
1.(i) Aprobare pentru majorarea capitalului social al S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea de la  
32.358.864,10 lei la 34.302.385,80 lei cu valoarea de1.943.521,70 lei prin emisiunea unui 
numar de 19.435.217 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,1 lei. Actiunile nou emise au 
fost subscrise si sunt alocate astfel: 

• AVAS isi majoreaza participatia cu un numar de 15.606.803 actiuni, cu o valoare 
nominala de 0,1 lei, in valoare de 1.560.680,30 lei, reprezentand echivalentul valorii 
terenurilor in suprafata de 33.945,65 mp pentru care societatea a obtinut certificate de 
atestare a dreptului de proprietate, in conformitate cu prevederile art. 12 din Legea 
137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile ulterioare; 
• actionarilor persoane fizice si juridice, romane si straine,  ale caror date de identificare 
sunt cele din registrul actionarilor, la data de inregistrare de 28.10.2008, care au subscris 
un numar de 3.828.414 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei, in valoare de 
382.841,40 lei, corespunzator exercitarii dreptului de preferinta in perioada  29.10.2008-
27.11.2008, in conformitate cu prevederile Hotararii nr.14/10.10.2008 a Adunarii 
Generale Extraordinare a Actionarilor. 

 



 

(ii) Anularea unui numar de  9.868.780 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei, care nu 
au fost subscrise pana la incheierea perioadei de subscriere. 
 2. Aprobare pentru modificarea Art. 8 - ” Capitalul social” - din Actul Constitutiv al S.C. 
OLTCHIM S.A. – care prevede: „Capitalul social este fixat la valoarea de 32.358.864,10 
lei împartit în 323.588.641 actiuni nominative în valoare nominala de 0,10 lei fiecare în 
întregime subscris si varsat. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului detine o 
valoare de 17.233.781,70 lei - adica 172.337.817 actiuni a 0,10 lei fiecare reprezentand 
53,2583024136% din capitalul social.” – ca urmare a majorarii capitalului social al 
societatii si inlocuirea acestuia cu urmatorul text: 
„Capitalul social este fixat la valoarea de 34.302.385,80 lei, împartit în 343.023.858 
actiuni nominative, în valoare nominala de 0,10 lei fiecare, în întregime subscris si 
varsat.  
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului detine o valoare de 18.794.462 
lei din capitalul social total, corespunzator  unui numar de 187.944.620 actiuni, 
avand valoarea nominativa de 0,10 lei fiecare, reprezentand 54,7905% din capitalul 
social.” 

In urma acestei solicitari, Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a 
Actionarilor, convocata pentru data de 22/23 decembrie 2008, ora 1200, va fi urmatorul : 

 
Consiliul de Administratie al SC OLTCHIM SA, cu sediul in Rm.Valcea, str. Uzinei 

nr. 1, judetul Valcea, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in 
data de 22.12.2008, orele 1200, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul 
actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 15.12.2008, considerata data de referinta, cu 
urmatoarea ordine de zi : 
1. Aprobare pentru preluarea de catre SC Oltchim SA de la Petrom SA a activitatii de 
petrochimie din  cadrul Arpechim Pitesti.  
2. Aprobare pentru contractarea unui credit, in valoare de maxim 100 milioane Euro, 
pentru finantarea achizitionarii activitatii de petrochimie de la Arpechim Pitesti si 
asigurarea  capitalului  de lucru necesar, credit garantat cu active si cu contracte de 
export.  
3.(i) Aprobare pentru majorarea capitalului social al S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea de la  
32.358.864,10 lei la 34.302.385,80 lei cu valoarea de1.943.521,70 lei prin emisiunea unui 
numar de 19.435.217 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,1 lei. Actiunile nou emise au 
fost subscrise si sunt alocate astfel: 

• AVAS isi majoreaza participatia cu un numar de 15.606.803 actiuni, cu o valoare 
nominala de 0,1 lei, in valoare de 1.560.680,30 lei, reprezentand echivalentul valorii 
terenurilor in suprafata de 33.945,65 mp pentru care societatea a obtinut certificate de 
atestare a dreptului de proprietate, in conformitate cu prevederile art. 12 din Legea 
137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile ulterioare; 
• actionarilor persoane fizice si juridice, romane si straine,  ale caror date de identificare 
sunt cele din registrul actionarilor, la data de inregistrare de 28.10.2008, care au subscris 
un numar de 3.828.414 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei, in valoare de 
382.841,40 lei, corespunzator exercitarii dreptului de preferinta in perioada  29.10.2008-
27.11.2008, in conformitate cu prevederile Hotararii nr.14/10.10.2008 a Adunarii 
Generale Extraordinare a Actionarilor. 
(ii) Anularea unui numar de  9.868.780 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei, care nu 
au fost subscrise pana la incheierea perioadei de subscriere. 
 4. Aprobare pentru modificarea Art. 8 - ” Capitalul social” - din Actul Constitutiv al S.C. 
OLTCHIM S.A. – care prevede: „Capitalul social este fixat la valoarea de 32.358.864,10 
lei împartit în 323.588.641 actiuni nominative în valoare nominala de 0,10 lei fiecare în 
întregime subscris si varsat. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului detine o 
valoare de 17.233.781,70 lei - adica 172.337.817 actiuni a 0,10 lei fiecare reprezentand 
53,2583024136% din capitalul social.” – ca urmare a majorarii capitalului social al 
societatii si inlocuirea acestuia cu urmatorul text: 



 

„Capitalul social este fixat la valoarea de 34.302.385,80 lei, împartit în 343.023.858 
actiuni nominative, în valoare nominala de 0,10 lei fiecare, în întregime subscris si 
varsat.  
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului detine o valoare de 18.794.462 
lei din capitalul social total, corespunzator  unui numar de 187.944.620 actiuni, 
avand valoarea nominativa de 0,10 lei fiecare, reprezentand 54,7905% din capitalul 
social.” 

5. Aprobarea datei de 14 ianuarie 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 Extraordinare a Actionarilor 
din data de 22/23 decembrie 2008. 
 In cazul in care la data de 22.12.2008 Adunarea Generala Extraordinara nu 
indeplineste conditiile de intrunire, sedinta se reprogrameaza in data de 23.12.2008, orele 
1200, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi. 
 Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la Adunarea 
Generala Extraordinara 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 
Extraordinara 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 se pot obtine de la Serviciul Actionariat sau se pot 
descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 12.12.2008.  

Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana la 
data de 17.12.2008, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca 
acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant. 
 Materialele se pun la dispozitia actionarilor, incepand cu data de 15.12.2008 si pot 
fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii 
(www.oltchim.ro - Sectiunea Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor). 
  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, 
Roibu Constantin 
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