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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 Bucuresti-021/3266848/3266849 
 
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 
 
Data raportului :09.10.2009 
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: hotarari AGOA din 09.10.2009 

Adunarea Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile, in data de 9 octombrie 2009, la 
prima convocare, in conditii de publicitate, cvorum si vot conform legislatiei romane aplicabile si 
in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al societatii. 

Au fost prezenti actionari care au reprezentat 67,2226% din totalul capitalului social, 
respectiv 230.589.478 actiuni cu drept de vot dintr-un total de 343.023.858. 

Hotararile adoptate in urma dezbaterilor   sunt urmatoarele: 
  
Referitor la punctul 1 al ordinei de zi: 
HOTARARE nr. 26 
Art.1. Se aproba declansarea actiunii in raspundere impotriva fostului administrator 

Waldemar Preussner pentru actiuni si activitati realizate de catre acesta, in timpul mandatului sau, 
impotriva intereselor S.C. Oltchim S.A. 

Art.2. Se mandateaza dl. Roibu Constantin, Presedinte al Consiliului de Administratie si 
Director General, sa exercite, in numele si pe seama S.C. Oltchim S.A., actiunile necesare in 
justitie impotriva fostului administrator Waldemar Preussner. 

Rezultatul votului secret este urmatorul: 188.410.316 voturi „pentru”, 41.705.262 voturi  
„impotriva” si 473.900 voturi „abtinere”.  

Hotararea a fost adoptata cu votul a 81,71 % din numarul de voturi exprimate de catre 
actionarii prezenti si reprezentati. 
 

HOTARARE nr. 27 
Art.1. Se aproba declansarea actiunii in raspundere impotriva administratorului Wojciech 

Zaremba pentru actiuni si activitati realizate de catre acesta, impotriva intereselor S.C. Oltchim 
S.A. 
 Art.2. Ca urmare a aprobarii declansarii actiunii in raspundere impotriva administratorului 
Wojciech Zaremba, conform Legii 31/1990 R, art.155(4), mandatul de admnistrator al acestuia 
încetează de drept.

Art.3. Se mandateaza dl. Roibu Constantin, Presedinte al Consiliului de Administratie si 
Director General, sa exercite, in numele si pe seama S.C. Oltchim S.A., actiunile necesare in 
justitie impotriva administratorului Wojciech Zaremba. 

Rezultatul votului secret este urmatorul:188.410.316 voturi „pentru”, 41.705.262 voturi  
„impotriva” si 473.900 voturi „abtinere”.  

Hotararea a fost adoptata cu votul a 81,71 % din numarul de voturi exprimate de catre 
actionarii prezenti si reprezentati. 



 
 
 

Referitor la punctul 2 al ordinei de zi: 
HOTARARE nr. 28 
Art.1. Se aproba alegerea, ca administrator a doamnei Tirlea Alina-Eugenia, cetatean 

roman, domiciliata in municipiul Rm. Valcea, str. Calea lui Traian nr.82, bl. S9, sc. C, ap.10, 
nascuta in localitatea Horezu, jud.Valcea, la data de 07.03.1975, parintii Constantin si Ileana, 
posesor al CI seria VX nr. 286935, eliberata de SPCLEP Rm. Valcea la data de 11.06.2007, CNP 
2750307382742. 

Rezultatul votului secret este urmatorul: 188.410.316 voturi „pentru”, 41.705.262 voturi 
„impotriva” si 473.900 voturi „abtinere”.  

Hotararea a fost adoptata cu votul a 81,71 % din numarul de voturi exprimate de catre 
actionarii prezenti si reprezentati. 

 
 
Referitor la punctul 3 al ordinei de zi: 
HOTARARE nr. 29 
Art.1. Se respinge declansarea actiunii in raspundere impotriva administratorului 

Constantin Roibu. 
Rezultatul votului secret este urmatorul: 41.705.262 voturi „pentru”, 187.998.519 voturi 

„impotriva” si 885.697 voturi „abtinere”.  
Hotararea a fost adoptata cu votul a 81,53 % din numarul de voturi exprimate in mod 

secret de catre actionarii prezenti si reprezentati. 
 

    La punctul 4 al ordinei de zi, referitor la solicitarea actionarului PCC SE de modificare a 
formularului de procura pus la dispozitie pe site-ul Oltchim SA intrucat acesta contravine principiului 
votului secret stabilit prin Legea 31/1990, PCC SE a declarat ca renunta la dezbateri pe acest 
punct deoarece forma finala a procurii afisata pe web site-ul Oltchim a fost corespunzatoare 
cerintelor invocate. Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ca acest punct sa nu se mai dezbata. 
 
  Punctul 5 al ordinei de zi referitor la „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” nu a fost supus votului. Informarea 
prezentata actionarilor este disponibila si pe site-ul societatii, sectiunea Actionariat/Adunari 
Generale ale Actionarilor. 

 
Referitor la punctul 6 al ordinei de zi: 
HOTARARE nr. 30 
Art.1. Se aproba, data 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 9 
octombrie 2009.Rezultatul votului este urmatorul: 230.589.378 voturi „pentru” si 100 voturi 
”abtinere”. 

Hotararea a fost adoptata cu votul a 99,99 % din numarul de voturi exprimate de catre 
actionarii prezenti si reprezentati. 

 
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC OLTCHIM SA Rm.Valcea sau la numerele de 
telefon 0250/701200, int. 3150, 3005 sau, intre orele 08:00 – 16:00. 

 
 

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