
 
 
    Strada Uzinei nr.1, Ramnicu Valcea – ROMANIA 

Tel: +40-(0)250-701200    
Fax: +40-(0)250-735030; 736188 
e-mail: oltchim@oltchim.ro 

________________________________________________________________________ 
Catre, 
Bursa de Valori Bucuresti 
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare-fax 021/326.68.48/326.68.49  
 
   
Raport curent conform Regulamentului CNVM  nr.1/2006 
 
Data raportului :26.08.2010 
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 27/28.09.2010 
 
 
In conformitate cu prevederile articolului 119 alin 1 al Legii nr.31/1990 privind 
societatile comerciale, la solicitarea actionarului PCC SE care detine 12,1581% 
din capitalul social al societatii, reprezentand punctul 1 din ordinea de zi al 
AGEA si punctele 1-12 din ordinea de zi a AGOA, Consiliul de Administratie al 
S.C. OLTCHIM S.A. convoaca Adunarea Generala Extraordinara a 
Actionarilor(“AGEA”) si Adunarea Generala Ordinara a 
Actionarilor(“AGOA”), la data de 27 septembrie  2010, ora 12:00, respectiv 
13:00 la sediul societatii din Rm.Valcea, str. Uzinei nr. 1, judetul Valcea pentru 
toti actionarii inregistraţi în Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15 
septembrie 2010, considerata  data de referinta. 
 

Ordinea de zi pentru AGEA este urmatoarea: 
 
1.Aprobarea modificarii art. 21 al.2 din Actul Constitutiv al Oltchim, care dupa 
modificare va avea urmatorul cuprins: 
“Presedintele Consiliului de Administratie nu poate indeplini in acelasi timp 
functia de Director General al Societatii”. 
2. Aprobare pentru: 
• contractarea de catre S.C. Oltchim S.A. Rm Valcea a unei finantari in suma de 
100 milioane de Euro, astfel:40 milioane de Euro credit necesar pentru 
finalizarea lucrarilor de revizie, reparatii si pentru realizarea proiectelor de 
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modernizare si investitii aferente activitatii de petrochimie si 60 milioane de Euro 
credit pentru capital de lucru necesar intregii activitati curente a societatii in 
conditii de functionare integrata; 
• garantarea acestor finantari cu active proprietate S.C. Oltchim S.A. Rm Valcea 
si cesiuni de contracte comerciale; 
• mandatarea conducerii executive a societatii pentru inceperea negocierilor cu 
diverse institutii financiare in vederea obtinerii acestor credite. 
3. Aprobarea datei de 15 octombrie 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 Extraordinare a Actionarilor din data de 27/28 septembrie 2010. 
 

Ordinea de zi pentru AGOA este urmatoarea: 
 
1. Punerea la dispozitie de catre Consiliul de Administratie a unui raport privind 
situatia actuala a activitatii de la divizia de petrochimie a Arpechim si alte 
aspecte. 
 
2. Prezentarea de catre conducerea executiva a Oltchim a unui raport cu privire la 
motivele penalizarii impuse Oltchim de catre Agentia Nationala pentru Protectia 
Mediului. 
 
3. Furnizarea de catre Consiliul de Administratie a informatiilor privind stadiul 
celor doua investigatii declansate de Comisia Europeana cu privire la masurile 
de ajutor in favoarea Oltchim ( si anume conversia in actiuni a datoriei in valoare 
totala de 538 milioane RON si o garantie de stat care sa acopere 80% din 
imprumutul comercial in valoare de 424 milioane EUR) si garantia de stat ce se 
intentioneaza a fi acordata Oltchim de catre EximBank in temeiul Schemei 
Temporare de Ajutor de Stat, si impactul investigatiei asupra planurilor de 
investitii ale Oltchim si asupra activitatii acesteia. 
 
4.Aprobarea unui buget revizuit pentru anul 2010, pregatit de Consiliul de 
Administratie/conducerea executiva pe baza datelor revizuite si a modificarilor 
cauzate de  intarzierea repornirii activitatii Arpechim precum si furnizarea de 
catre conducerea Oltchim a unei estimari cu privire la impactul asupra bugetului 
Oltchim a repornirii activitatii la Arpechim. 
 
5.Aprobarea mandatarii conducerii executive pentru a pregati un nou plan de 
restructurare pentru Oltchim sau pentru modificarea programului de restructurare 
aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor din data de 6 august 2009, plan ce 
va fi publicat pe site-ul Oltchim si prezentat spre aprobare Adunarii Generale 
Ordinare a Actionarilor intr-un termen de maxim 30 zile, impreuna cu (i) o 
evaluare tehnica si financiara a Oltchim, (ii) plan pentru 12 luni privind fluxul de 
numerar al Societatii, si (iii) un plan de afaceri. 
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6. Aprobarea unui raport suplimentar la raportul de evaluare al activelor 
Arpechim ce va fi intocmit de firma SHM Smith Hodgkinson pentru clarificarea 
aspectelor ridicate anterior de PCC SE. 

 
7. Prezentarea de catre Consiliul de Administratie/conducerea executiva a unui 
raport ce contine punctul de vedere al Consiliului de Administratie/conducerii 
executive cu privire la raportul de evaluare al instalatiilor Arpechim intocmit de 
fima SHM Smith Hodgkinson si a clarificarilor suplimentare furnizate. 
 
8. Prezentarea de catre Consiliul de Administratie catre AGOA a informatiilor cu 
privire la datoriile si cheltuielile Oltchim incluzand informatii privind stadiul 
rambursarii datoriilor Oltchim catre OMV Petrom SA;informatii privind contractele 
de plata anticipata incheiate cu clientii sai, informatii privind aspecte precum 
impactul intarzierii repornirii Arpechim asupra contractelor sau asupra conditiilor 
comerciale ale acestor contracte; informatii precum (i) pe ce au fost cheltuite 
sumele provenind din platile anticipate pentru livrarea produselor, si (ii) daca s-au 
constituit rezerve in bugetul si conturile Oltchim cu privire la sumele reprezentand 
rambursari anticipate pentru livrarea produselor; informatii cu privire la cheltuielile 
de sponsorizare facute de catre companie in ultimii 10 ani. 

 
9.Prezentarea de catre Consiliul de Administratie de informatii privind numarul de 
salariati care s-au aflat in somaj tehnic in perioada 1 noiembrie 2008 – 30 iunie 
2010 si daca obligatiile Oltchim in temeiul legislatiei relevante sunt respectate. 
 
10.Numirea administratorilor Oltchim in baza metodei votului cumulativ. 

 
11. Aprobarea angajarii raspunderii d-lui Roibu Constantin pentru prejudiciile 
cauzate societatii in calitatea sa de director general al societatii, in conformitate 
cu dispozitiile articolului 155 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990. 

 
12. Aprobarea revocarii d-lui Roibu Constantin din functia de director general al 
Oltchim. 
 
13.Aprobarea vanzarii si a conditiilor de vanzare a unui teren apartinand S.C. 
Oltchim S.A. Rm. Valcea, in suprafata de 4.075,74 mp situat in Comuna Daesti, 
sat Fedelesoiu pe care  este amplasat imobilul ce apartine Sindicatului liber 
“OLTCHIM”. 
 
14. Aprobarea vanzarii si a conditiilor de vanzare a unui teren in suprafata de 
291 mp si a cladirii” Punct Alimentar” amplasata pe teren, situate pe platforma 
chimica Oltchim. 
 
15. Aprobarea vanzarii si a conditiilor de vanzare a unui teren in suprafata de 
859,27 mp, situat in Ramnicu Valcea, str. Priza Olt-punct de captare si tratare 
apa.  
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16.Aprobare privind revizuirea unor capitole din Programul de investitii pe 2010, 
cu incadrarea in valoarea totala a acestora prevazuta in Bugetul de Venituri si 
Cheltuieli pe anul  2010. 
 
17.Aprobarea datei de 15 octombrie 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 27/28 septembrie 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  nu mai 
veche de cel mult 30 zile);  

•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 27.08.2010.. 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 24.09.2010, ora 14:45. Procurile speciale 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, astfel incat 
sa fie înregistrate la societate  pana cel tarziu la data de 24.09.2010, ora 14:45 la 
adresa victoria.stefan@oltchim.ro mentionand la subiect „pentru  AGEA si AGOA 

 4

mailto:victoria.stefan@oltchim.ro


din 27/28.09.2010”.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 hotarâri 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 septembrie 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 septembrie 2010, ora 
14:45, la adresa victoria.stefan@oltchim.ro mentionand la subiect „pentru AGEA 
si AGOA din 27/28.09.2010”.  
 
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 
13.09.2010, 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 nu mai 
veche de cel mult 30 de zile. 
 
Orice acţionar interesat poate transmite societatii, in scris, astfel incât sa fie 
inregistrate la societate până cel mai tarziu în data de 09.09.2010, ora 15:00, 
propuneri de candidaţi pentru Consiliul de Administraţie al S.C. Oltchim S.A. 
Propunerile vor fi insotite de urmatoarele documente:propunerea propriu-zisă 
sub semnătura autorizata si stampila actionarului persoana juridica, CV-ul 
candidatului propus, declaratia candidatului propus ca accepta sa fie inscris pe 
lista de candidati ai societatii si ca indeplineste cerintele şi conditiile legale si 
statutare pentru calitatea de administrator al S.C. Oltchim S.A.  si copia actului 
de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de 
sedere), respectiv certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta 
dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului 
legal al actionarului persoana juridica, nu mai veche de 30 de zile.  
 
Lista de candidati, cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de 
domiciliu si calificarea profesionala va putea fi consultata pe pagina web a 
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societatii, fie la cerere, la sediul societaţii, prin fax sau posta, incepand cu data 
de 10.09.2010, ora 8:00. 

 
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 27.08.2010. 
 
In cazul in care la data de 27.09.2010 AGEA si AGOA nu indeplinesc conditiile de 
intrunire, sedintele se reprogrameaza in data de 28.09.2010 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 al Consiliului de Administratie, 

Dr. ing. Roibu Constantin 
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