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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 :29.04.2010 
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 din 29.04.2010 
 

Adunarea Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile, in data de 29 aprilie 
2010, 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, reprezentati si au votat prin corespondenta actionari ce detin 
73,5892% din totalul capitalului social, respectiv 252.428.584 actiuni cu drept de vot 
dintr-un total de 343.023.858. 

Hotararile adoptate in urma dezbaterilor sunt urmatoarele: 
  
Referitor la punctul 1 din ordinea de zi: 
 

1.Se aproba situatiile financiare anuale, incheiate la 31 decembrie 2009, intocmite în 
conformitate cu Standardele Romanesti de Contabilitate si situatiile financiare anuale 
intocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, respectiv 
bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative si situatia activelor 
imobilizate, situatia modificării capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, precum 
si notele explicative pe baza:raportulului  administratorilor  privind situatiile financiare 
individuale, raportului administratorilor privind situatiile financiare consolidate, raportului 
auditorului financiar independent asupra situatiilor financiare individuale si cel asupra 
situatiilor financiare consolidate, avand urmatorii indicatori principali: 
         mii lei 

Indicatori Consolidati** Individuali* 
Cifra de afaceri neta 1.084.621 1.077.519 
Total Venituri 1.106.510 1.096.186 
Total Cheltuieli 1.326.302 1.306.044 
Rezultatul brut -219.792 -209.859 
Rezultatul net -219.827  -209.887 

 
 
 



*situatiile financiare, intocmite conform OMFP 1752/2005, ale S.C. Oltchim S.A. 
**situatiile financiare consolidate, intocmite conform IFRS, ale S.C. Oltchim S.A. si filialelor 
sale: Sistemplast, Oltchim GmbH, (constituind Grupul) si  interesele Grupului in societatile 
asociate:Oltquino, Mentchim, Protectchim, DesignRo, Euro Urethane. 
          
Rezultatul votului este urmatorul- total  voturi valabil exprimate 252.428.584 din care: 
voturi „pentru” 210.311.025(83,32%) si „abtineri” 42.117.559(16,68%). 

 
Referitor la punctul 2 al ordinei de zi: 
 

Se aproba Raportul anual 2009, intocmit in conformitate cu prevederile anexei nr.32. a 
Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare. 
 
Rezultatul votului este urmatorul- total  voturi valabil exprimate 252.428.584 din care: 
voturi „pentru” 210.722.822(83,48%) si „abtineri” 41.705.762(16,52%). 

 
 
Referitor la punctul 3 al ordinei de zi: 
 

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in 
exercitiul financiar 2009. 
Rezultatul votului este urmatorul- total  voturi valabil exprimate 252.428.584 din care: 
voturi „pentru” 188.007.124(74,48%) si „abtineri” 64.421.460(25,52%). 

 
Referitor la punctul 4 al ordinei de zi: 

 
Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de activitate pe anul 2010  avand 
urmatorii indicatori principali: 

mii lei 
Total Venituri 2.727.250 
Total Cheltuieli 2.718.687 
Rezultat brut       8.563 
Cheltuieli pentru investitii    406.617 

 
Rezultatul votului este urmatorul- total  voturi valabil exprimate 252.428.584 din care: 
voturi „pentru” 210.717.097(83,48%) , voturi „impotriva” 5.725(0%) si „abtineri” 
41.705.762(16,52%). 

 
Referitor la punctul 5 al ordinei de zi: 
 

Se aproba, data de 18 mai 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 29 aprilie 2010. 
Rezultatul votului este urmatorul- total  voturi valabil exprimate 252.428.584 din care: 
voturi „pentru” 210.722.822(83,48%) si „abtineri” 41.705.762(16,52%). 

 
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC OLTCHIM SA Rm.Valcea sau pe 
pagina web a societatii(www.oltchim.ro). 

 
 

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