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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 :23.04.2007 
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,categoria I 
Evenimente de raportat: dosarul nr. 614/90/2007 pe rolul Tribunalului Valcea  

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

Prin Sentinţa nr. 372 din 20 aprilie 2007, pronunţată de Tribunalul Valcea, în acest 
dosar a fost admisă cererea formulată de Societatea de Investiţii Financiare Oltenia în 
contradictoriu cu S.C. OLTCHIM S.A. Rm.Valcea şi Oficiul Registrului Comerţului Valcea 
şi s-a dispus radierea menţiunii de majorare a capitalului social al S.C. OLTCHIM S.A. 
Rm.Valcea dispusă prin hotărarea AGEA din 28.11.2003. 
 Împotriva acestei hotărari societatea a  declarat recurs la Tribunalul Valcea. 
 A fost formulată şi cerere de suspendare a executării hotărarii recurate, iar prin 
încheierea nr.18/F-CC din 20 aprilie 2007 pronunţată de Curtea de Apel Piteşti-Secţia 
comercială şi de contencios administrativ şi fiscal a fost admisă cererea şi s-a dispus 
suspendarea provizorie a executării sentinţei nr.372 din 20 aprilie 2007 pronunţată de 
Tribunalul Valcea, în dosarul nr.614/90/2007, pană la soluţionarea suspendării respectivei 
sentinţe prin recursul declarat.  

 
 

  
Director Actionariat,Resurse Umane, Securitatea Muncii, 

Neguţ Victoria 
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