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Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 
 
Data raportului :29.08.2008 
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 AGA din 29.08.2008 
 

În data de 29 august 2008, la prima convocare, a avut loc Adunarea Generală 
Ordinară a Actionarilor S.C. Oltchim S.A Rm. Valcea.  

Au fost prezenti actionari care au reprezentat 73,1386% din totalul capitalului 
social, respectiv 236.668.095 actiuni. 

În urma dezbaterilor  s-au adoptat urmatoarele hotarari: 
 

1. Cu majoritate de voturi(72,95%) se aproba situatiile financiare anuale consolidate, 
întocmite conform standardelor internationale de raportare financiara(IFRS), pentru 
exercitiul financiar al anului 2007, respectiv: bilantul consolidat, contul de profit si 
pierdere consolidat, situatia consolidata a modificării capitalurilor proprii, situatia 
consolidata a fluxurilor de trezorerie si notele explicative la situatiile financiare 
consolidate pe baza: 

-Raportului Administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2007; 
-Raportului Auditorului Financiar Independent  

 
Principalii indicatori realizati sunt: 
            mii lei 
Indicatori 2006 2007 %2007/2006
Active imobilizate 889.630 1.055.283 118,62 
Active curente 495.925 591.760 119,32 
Total capitaluri 324.398 484.931 149,49 
Datorii pe termen lung 277.473 201.695 72,69 
Datorii curente 783.684 960.417 122,55 
Venituri din exploatare 1.698.865 1.800.113 105,96 
Cifra de afaceri 1.700.176 1.713.264 100,77 
Costul vanzarilor 1.654.825 1.780.596 107,60 
Profit(pierdere) neta a exercitiului 3.236 -93.159 - 

 
2.Cu unanimitate de voturi, la solicitarea actionarului AVAS, se amana analiza si 
aprobarea Bugetul de Venituri şi Cheltuieli, rectificat pentru anul 2008, urmand ca acesta 
sa fie supus aprobarii AGA dupa parcurgerea etapelor prevazute de OUG nr.37/2008 
privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar. Aceasta prevede 
adoparea unei hotarari de guvern care sa aprobe Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru 



toate societatile cu capital majoritar de stat iar analiza indicatorilor propusi in buget trebuie 
efectuata comparativ cu realizarile anului anterior si cu respectarea prevederilor OUG 
79/2008, privind masuri economico-financiare la nivelul operatorilor economici. 
3. S-a luat act de informarea prezentata referitoare la analiza politicilor de pret, risc 
asumat si conditiile de plata pe care le aplica S.C.Oltchim    S.A Rm. Valcea, in anul 2008. 
4. S-a luat act de informarea prezentata referitoare la analiza investitiilor efectuate si 
influenta lor asupra pofitabilitatii societatii incepand cu anul 2007 pana in prezent. 
5. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 15 septembrie 2008, 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 august 2008. 
   
   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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