
 

Strada Uzinei nr.1, Ramnicu Valcea – ROMANIA 
Tel: +40-(0)250-701200   Fax: +40-(0)250-735030; 736188 

e-mail: oltchim@oltchim.ro 

Către, 
Bursa de Valori Bucureşti 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare- fax 021/3266848/3266849 
  

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 
Data raportului :16.04.2007 
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:RO1475261 
Numărul de ordine în Registrul Comerţului :J38/219/1991 
Capital social subscris şi vărsat : 354.695.600,10 lei 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise :BVB 
Evenimente de raportat: 

1. dosarul nr. 614/90/2007 pe rolul Tribunalului Valcea  
2. programarea reviziei pentru anul 2007 

 
1. Dosarul nr. 614/90/2007, înregistrat pe rolul  Tribunalului Valcea în data de 

29.01.2007, avand ca obiect radierea emisiunii de acţiuni rezultate în urma majorării 
de capital aprobată în AGEA din data de 28.11.2003, a avut termen de judecată în data 
de 13.04.2007. 

Părţile citate sunt: 
Societatea de Investiţii Financiare Oltenia în calitate de reclamant; 
S.C. Oltchim S.A Rm. Valcea, în calitate de parat; 
Oficiul Registrului Comerţului, în calitate de parat; 
Lindsell Entreprises Limited, în calitate de intervenient; 

La acest termen s-a amânat  pronunţarea pâna pe data de 20.04.2007. 
  

2.Activitatea de producţie va fi întrerupta în perioada 21.04.2007-03.05.2007 
pentru lucrari de reparaţii, revizii si modernizări ale instalaţiilor Oxo, Anhidrida ftalică 
si a staţiei electrice SRA II. Perioada de revizie este corelată cu cea a principalului 
furnizor de etilenă, propilenă-Arpechim Piteşti. 

Intreruperea activităţii nu va afecta relaţiile contactuale cu clienţii întrucat la  
contractarea producţiei din perioada aprilie-mai s-a avut în vedere acest lucru şi o 
mare parte a livrărilor vor fi asigurate din stocuri. 

 
Director General, 
Roibu Constantin 
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