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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 :19.03.2010 
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: hotarari ale AGOA si AGEA din 19.03.2010 
 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 
 

Adunarea Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile, in data de 19 martie 2010 
incepand cu ora 10, 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 73,5867% din totalul capitalului social, 
respectiv 252.419.998 actiuni cu drept de vot dintr-un total de 343.023.858. 

Hotararile adoptate in urma dezbaterilor   sunt urmatoarele: 
  
Referitor la punctele 1si 2 din ordinea de zi: 

Au fost prezentate si discutate rapoartele solicitate de actionarul PCC SE referitoare la  conditiile 
contractului incheiat intre Oltchim SA si Petrom SA care are ca obiect preluarea activitatii de 
petrochimie a Arpechim Pitesti si la sursele de finantare, conditiile de finantare (termen, dobanda, 
comisioane, etc.) si garantiile aferente pentru: preluarea activelor Arpechim Pitesti, reparatiile ce 
urmeaza a se efectua la instalatiile Arpechim Pitesti astfel incat acestea sa fie functionale, 
achizitionarea de materii prime necesare pentru desfasurarea activitatii, investitiile necesare pentru 
asigurarea conformarii cu obligatiile de mediu pentru Arpechim si alte investitii necesare la 
Arpechim. 
Materialele prezentate sunt disponibile pe website-ul societatii/sectiunea Actionariat/Adunari 
Generale 2010. 
 

 Referitor la punctul 3 al ordinei de zi: 
Se amana analizarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de activitate 
pe anul financiar 2010 pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ce se va convoca 
pentru luna aprilie 2010 .  
Rezultatul votului este urmatorul: 210.714.236 voturi „pentru amanare” si 41.705.762 voturi 
”impotriva amanarii”. 
Hotararea a fost adoptata cu votul a 83,48 % din numarul de voturi exprimate de catre actionarii 
prezenti si reprezentati. 
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Referitor la punctul 4 al ordinei de zi: 
 

Se aproba vanzarea pachetului de 15.000 actiuni detinute de S.C. OLTCHIM S.A. la S.C. 
MENTCHIM S.A., reprezentand 25% din capitalul social al acesteia, prin licitatie deschisa cu 
strigare, dupa regula licitatiei competitive, la un pret in urcare pornind de la pretul de oferta, in 
urmatoarele conditii: 

 pretul de pornire al licitatiei: 375.000 lei; 
 pretul minim de vanzare: 375.000 lei; 
 pasul de licitatie: 5% din pretul de pornire;   
 garantia de participare la licitatie: 5% din valoarea nominala a pachetului de actiuni pus in 

vanzare, respectiv 18.750 lei; 
 taxa de participare la licitatie: 10.000 lei, la care se adauga TVA ; 
 taxa de acces direct la date si informatii despre societate: 300 lei, la care se adauga TVA ;  
 modalitatea de plata: plata integrala in termen de maxim 5 zile lucratoare de la semnarea 

contractului de vanzare-cumparare actiuni; 
 transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor vandute se va efectua dupa incasarea 

pretului; 
 pretul de achizitionare al Dosarului de prezentare: 500 lei, la care se adauga TVA ;  
 intocmirea de catre societatea comerciala a Dosarului de prezentare in baza elementelor 

cuprinse in mandatul special si in conformitate cu prevederile art. 81 si art. 82 din Normele 
metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, 
cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru 
accelerarea privatizarii, aprobate prin H.G. nr. 577/2002 cu completarile ulterioare. Dosarul 
de prezentare va contine si proiectul cadru al contractului de vanzare-cumparare actiuni; 

 publicarea ofertei de vanzare, locul, data si ora inceperii licitatiei se vor stabili de 
conducerea S.C. OLTCHIM S.A., in conformitate cu prevederile legale; 

 mandatarea Directorului General, a Directorului Economic si a consilierului juridic al 
societatii sa semneze contractul de vanzare-cumparare; 

 componenta comisiei de licitatie, conform propunerii S.C. OLTCHIM S.A., respectiv: 
1. Vasile Mandica, Director Economic – Presedinte, din cadrul S.C. OLTCHIM S.A.; 
2. Florinela Gheorghita, sef Oficiu Juridic – membru, din cadrul S.C. OLTCHIM S.A.; 
3. Nicolae Barsan – secretar, din cadrul S.C. OLTCHIM S.A. 
4. Dana Jireghie – Directia Privatizare OPSPI; 
5. Cornel Bobalca - Directia Juridic, Contracte, Litigii si Postprivatizare OPSPI. 

 Licitatia deschisa cu strigare se va desfasura dupa regula licitatiei competitive, la un pret in 
urcare pornind de la pretul de oferta, in conformitate cu prevederile Normelor metodologice 
aprobate prin H.G. nr. 577/2002, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In situatia in care la sedinta de licitatie se prezinta un singur ofertant acceptat care nu ofera 
pretul de oferta sau nu se prezinta niciun ofertant, se poate organiza o noua licitatie cu 
strigare, in conditiile prezentate mai sus. 
 

Rezultatul votului pentru aceasta hotarare este urmatorul: 210.714.236 voturi „pentru” si 
41.705.762  voturi ”impotriva”. 
Hotararea a fost adoptata cu votul a 83,48 % din numarul de voturi exprimate de catre actionarii 
prezenti si reprezentati. 

 
Referitor la punctul 5 al ordinei de zi: 
 

Se aproba, data de 6 aprilie 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 19 martie 
2010. 
Rezultatul votului pentru aceasta hotarare este urmatorul: 210.714.236 voturi „pentru” si 
41.705.762   voturi ”abtinere”. 
Hotararea a fost adoptata cu votul a 83,48% din numarul de voturi exprimate de catre actionarii 
prezenti si reprezentati. 

 
 



 
 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 
 

Adunarea Extraordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile, in data de 19 martie 2010 
incepand cu ora 12, 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 73,5869% din totalul capitalului social, 
respectiv 252.420.788 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: 
 

Art.1.Se aproba infiintarea unui punct de lucru in loc. Bradu, Bld. Petrochimistilor nr.3, jud. 
Arges, ca urmare a preluarii activitatii de petrochimie de la Arpechim Pitesti in care se vor 
desfasura urmatoarele activitati cuprinse in Actul Constitutiv al SC Oltchim SA Rm. Valcea, 
respectiv: 

• 192 Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului 
• 1920 Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului 
• 331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea masinilor si echipamentelor 

 
Art.2. Se imputerniceste dl. Birsan Nicolae, secretar al Adunarii Generale Extraodinare a 
Actionarilor, cetatean roman, domiciliat in Rm. Valcea, str. Nicolae Titulescu nr.17, bloc H3, 
sc.D, et.1, ap.5, fiul lui Gheorghe si Carolina, nascut la 14.05.1942 in localitatea Ogra, judetul 
Mures, identificat cu carte de identitate seria VX nr.262259, eliberata de Politia Rm. Valcea la 
data de 17.11.2006, CNP 1420514384181, sa inregistreze punctul de lucru la Oficiul 
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea. 

Rezultatul votului pentru aceasta hotarare este urmatorul: 210.715.026 voturi „pentru” si 
41.705.762   voturi ”impotriva”. 
Hotararea a fost adoptata cu votul a 83,48% din numarul de voturi exprimate de catre actionarii 
prezenti si reprezentati. 

 
Referitor la punctul 2 al ordinei de zi: 

Se aproba, data de 6 aprilie 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 19 
martie 2010.  
Rezultatul votului pentru aceasta hotarare este urmatorul: 210.715.026 voturi „pentru” si 
41.705.762   voturi ”abtinere”. 
Hotararea a fost adoptata cu votul a 83,48% 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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