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Raport curent conform Regulamentului CNVM  nr.1/2006 
 
Data raportului : 06.09.2010 
Denumirea societatii comerciale: S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea 
Sediul societatii:Rm. Valcea, str. Uzinei nr. 1 
Fax:0250/735030/736188 
Telefon:0250/701200 
Codul unic de inregistrare:RO1475261 
Numarul de ordine in Registrul Comertului :J38/219/1991 
Capital social subscris si varsat :34.302.385,80 lei 
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:BVB,categoria I 
Eveniment de raportat : 
 
Completarea ordinei de zi a Adunarii Generale Extraordinare convocata pentru 

data de 27/28.09.2010 
 

In temeiul articolului 117¹  alineatul 1 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 
si al articolului 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor 
drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, 
Consiliul de Administratie al S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea anunta public faptul 
ca  Adunarea  Generala  Extraordinara a Actionarilor convocata  pentru data de  27 
septembrie  2010 13:00 la sediul societatii din Rm.Valcea, str. Uzinei nr. 1, judetul 
Valcea va avea urmatoarea ordine de zi completata: 
 
1.Aprobarea modificarii art. 21 al.2 din Actul Constitutiv al Oltchim, care dupa 
modificare va avea urmatorul cuprins: 
“Presedintele Consiliului de Administratie nu poate indeplini in acelasi timp functia 
de Director General al Societatii”. 
 
2. Aprobare pentru: 
• contractarea de catre S.C. Oltchim S.A. Rm Valcea a unei finantari in suma de 
100 milioane de Euro, astfel:40 milioane de Euro credit necesar pentru finalizarea 
lucrarilor de revizie, reparatii si pentru realizarea proiectelor de modernizare si 
investitii aferente activitatii de petrochimie si 60 milioane de Euro credit pentru 
capital de lucru necesar intregii activitati curente a societatii in conditii de 
functionare integrata; 
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• garantarea acestor finantari cu active proprietate S.C. Oltchim S.A. Rm Valcea si 
cesiuni de contracte comerciale; 
• mandatarea conducerii executive a societatii pentru inceperea negocierilor cu 
diverse institutii financiare in vederea obtinerii acestor credite. 
 
3. Aprobare pentru: 
• prelungirea termenului de valabilitate, cu un an, a liniei de credit in suma de 
72.470. 000 Euro, contractata de la Banca Comerciala Romana, in baza Contractului 
de credit nr. DGLC/52/16.11.2009, cu toate modificarile si completarile ulterioare prin 
acte aditionale, destinata  pentru capital de lucru; 
•garantarea liniei de credit cu ipoteci/ gajuri pe active si cesiune de creante; 
•imputernicirea domnului Roibu Constantin, Presedinte al Consiliului de 
Administratie si Director General si a domnului Vasile Mandica, Director economic, 
sa negocieze, sa contracteze si sa angajeze creditul si garantiile acestuia precum 
si sa semneze toate documentele care stau la baza incheierii contractului de 
credit. 
 
4. Aprobarea datei de 15 octombrie 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 
Extraordinare a Actionarilor din data de 27/28 septembrie 2010. 
 
Convocarea initiala a adunarii generale s-a realizat cu respectarea cerintelor 
legale, prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3715 din 
27 august 2010, în ziarul “Bursa” din data de 30 august 2010 si in ziarul local 
“Viata Valcii” in data de 28 august 2010. 
Completarea ordinei de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. 
Oltchim S.A. convocata pentru data de 27/28 septembrie 2010, s-a realizat la 
solicitarea de includere pe ordinea de zi a punctului 3 mai sus mentionat, efectuata 
în baza si în conformitate cu prevederile articolului 7 din Regulamentul CNVM nr. 
6/2009 si ale articolului 117¹ din Legea nr. 31/1990, de catre actionarul majoritar al 
societatii Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri. 
Ordinea de zi completata, formularul de procura speciala, formularul de vot prin 
corespondenta materialul informativ si  proiectul de hotarare aferent punctului 3 din 
ordinea de zi completata sunt disponibile si pot fi consultate la sediul societatii, in 
fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.oltchim.ro-Sectiunea 
Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor 2010) incepand cu data de 7 
septembrie 2010. 
 
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C. OLTCHIM S.A. Rm.Valcea sau 
la  urmatoarele numere de telefon: 0250/701290, 0250/701665, intre orele 8:00–
16:00 si pe website-ul www.oltchim.ro/ Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor 
2010. 
 

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