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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 :24.07.2009 
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 24.07.2009 
 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile, in data de 24 
iulie 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 73,6159% din totalul capitalului 
social, respectiv 252.520.098 actiuni. 

Hotararile adoptate in urma dezbaterilor   sunt urmatoarele: 
  

Hotarare referitoare la punctul 1 al ordinii de zi: 
 

Art.1. Se aproba contractarea, in conformitate cu prevederile art.15, lit.h) din Actul 
Constitutiv al societatii, pe principii economico-financiare si selectarii celei mai competitive 
oferte conform prevederilor actelor normative in vigoare, a unui credit in valoare de 62 
milioane euro pe o perioada de 6 ani,  cu un an perioada de gratie, ce va fi utilizat  pentru  
achizitia de la S.C. Petrom S.A. a activelor aferente unitatii de petrochimie din cadrul 
Arpechim Pitesti, revizia in vederea repornirii unitatii de petrochimie si pentru capital de 
lucru. 
 Art.2. Garantarea creditului se realizeaza in urmatoarele conditii: 80% din valoarea 
creditului, respectiv 49.600.000 EUR va fi garantata cu scrisoare de garantie bancara 
emisa de Banca de Export-Import EXIMBANK S.A si 20% din valoarea creditului care nu 
va fi acoperita prin garantia Banca de Export-Import EXIMBANK S.A urmeaza a fi 
garantata de catre societatea comerciala cu active imobilizate apartinand  S.C. Oltchim 
S.A. in valoare de  55.768.550 lei, cuprinse in anexa la prezenta hotarare. 

Art.3. Se imputernicesc domnul Roibu Constantin - Presedinte al Consiliului de 
Administratie si Director General si domnul Vasile Mandica – Director Economic, pentru a 
negocia, contracta si angaja creditul si garantiile acestuia, precum si pentru a semna 
toate documentele care stau la baza angajarii, derularii si garantarii contractului de credit. 
 Art.4. Specimenele de semnaturi ale domnilor Roibu Constantin si Vasile Mandica 
sunt anexa la prezenta hotarare. 
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Hotararea a fost adoptata cu votul a 83,48 % din numarul drepturilor de vot ale 
actionarilor prezenti si reprezentati. 

  
Hotarare referitoare la punctul 2 al ordinii de zi: 

 
Art.1. Se aproba obtinerea garantiei de stat, in suma de 49.600.000 euro, de la 

Banca de Export-Import EXIMBANK S.A pentru garantarea creditului in suma de 
62.000.000 euro, contractat pe o perioada de 6 ani cu un an perioada de gratie, utilizat 
pentru achizitia de la S.C. Petrom S.A. a activelor aferente unitatii de petrochimie din 
cadrul Arpechim Pitesti, revizia in vederea repornirii unitatii de petrochimie si pentru 
capital de lucru. 

Art.2. S.C. OLTCHIM S.A. nu se va diviza pe toata durata garantiei fara acceptul 
prealabil al Bancii de Export-Import EXIMBANK S.A. 
 Art.3. Se imputernicesc domnul Roibu Constantin - Presedinte al Consiliului de 
Administratie si Director General si domnul Vasile Mandica – Director Economic, pentru a 
negocia si semna conventia de garantare cu Banca de Export-Import EXIMBANK S.A. 
 Art.4. Specimenele de semnaturi ale domnilor Roibu Constantin si Vasile Mandica 
sunt anexa la prezenta hotarare. 

Hotararea a fost adoptata cu votul a 83,48 % din numarul drepturilor de vot ale 
actionarilor prezenti si reprezentati. 
 

 Hotarare referitoare la punctul 3 al ordinii de zi: 
 
 Art.1. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 11 august 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 24 iulie 2009. 
 
 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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