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Str. 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 Mobiliarea-021/3266848/3266849 
 
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 
Data raportului :25.07.2008 
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: hotarari AGEA din 25.07.2008 

În data de 25 iulie 2008 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor 
S.C. Oltchim S.A Rm. Valcea(a doua convocare).Au fost prezenti actionari care au 
reprezentat 73,7169% din totalul capitalului social, respectiv 238.539.605 actiuni. 

În urma dezbaterilor  s-au adoptat urmatoarele hotarari: 
1. Cu unanimitate de voturi se amana majoarea capitalului social al societatii cu valoarea de 
954.752.690,2 Lei, respectiv de la valoarea actuala de 32.358.864,10 Lei la valoarea de 
987.111.554,3 Lei, prin conversia in actiuni a creantei in valoare de 508.485.075,10 Lei detinute 
de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului fata de societate, cu acordarea drepturilor de 
preferinta, conform dispozitiilor art. 216 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru actionarii minoritari existenti, 
inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare stabilita conform art.238, alin.1 din Legea 
297/2004 privind piata de capital, actionari minoritari care ar putea subscrie, in total, cu suma de 
446.267.615,1 Lei, proportional cu cotele detinuite de acestia la data de inregistrare, cu 
respectarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 
137/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 297/2004 cu modificarile si 
completarile ulterioare, OUG nr. 51/1998 cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr. 
96/2008. 
Problema majorarii capitalului social se va reanaliza in functie de  raspunsul ce urmeaza a fi primit 
de la  Comisia Europeana-Directoratul General pentru Competitie cu privire la posibila incadrare a 
acestei operatiuni ca ajutor de stat. 
2. Cu majoritate de voturi (99,88%) se amana punctul 2 al ordinei de zi  referitor la mandatarea 
Consiliului de Administratie pentru efectuarea tuturor procedurilor legate de majorarea capitalului 
social propusa la punctul 1. 
3. Cu majoritate de voturi(82,48%) se aproba vanzarea, prin negociere directa cu fiecare din 
proprietarii  de locuinte, a unui teren in suprafata de 6.052,67 mp situat in Str. Principala nr. 
25, Raureni, jud. Valcea, conform dreptului de preferinta acordat potrivit dispozitiunilor art.11 
din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor 
comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri 
pentru accelerarea privatizarii, aprobate prin H.G. nr. 577/2002 cu completarile ulterioare. 
Vanzarea terenului nu va avea ca efect diminuarea capitalului social al societatii. 
4. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 12 august 2008, ca data de inregistrare, a adunarii 
generale extraordinare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin1 din Legea nr. 297/2004 
privind piata de capital. 
   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, 

Dr. ing. Roibu Constantin 
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