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

_______________________________________________________________
C`tre,
 Bursa de Valori Bucuresti
 Comisia Na\ionala a Valorilor Mobiliare

COMUNICAT DE PRESA

OLTCHIM a continuat să înregistreze profit per total activitate si în luna octombrie 2010

Din noiembrie 2008, OLTCHIM S.A. funcţionează la 35% din capacitate din cauza lipsei
etilenei, principala materie primă a combinatului, odată cu oprirea de către OMV PETROM SA
a activităţii de petrochimie de la Arpechim Piteşti. În condiţii de funcţionare redusă societatea a
înregistrat pierderi pe total activitate.

Imediat după oprirea activităţii de petrochimie, S.C. Oltchim S.A. a căutat soluţii pentru
eficientizarea activităţii. Oltchim a achiziţionat activitatea de petrochimie de la OMV Petrom SA
Sucursala Arpechim Piteşti care va conduce la funcţionarea la capacitate a societăţii în condiţii
de eficienţă.

În paralel cu achiziţia petrochimiei, Oltchim a îmbunătăţit funcţionarea instalaţiilor care
nu sunt dependente de consumul de etilenă, astfel încât să se eficientizeze activitatea chiar şi în
condiţii de funcţionare redusă.

Asa cum am previzionat, octombrie 2010 este a doua lună consecutivă în care S.C.
Oltchim S.A. Rm. Vâlcea înregistrează profit pe total activitate, profitul din activitatea de
exploatare acoperind integral pierderea financiară. Prin soluţiile aplicate de managementul
societăţii s-a reuşit ca nivelul producţiei marfă şi al cifrei de afaceri să fie realizat cu peste 14%
faţă de media primelor zece luni din acest an, iar exportul să înregistreze o creştere cu 13%.
Sinteza principalilor indicatori economico–financiari realizaţi în octombrie 2010 de către S.C.
Oltchim S.A. Rm. Vâlcea se prezintă astfel:

Nr.
crt.

Indicator economico – financiar Valoare (mii lei) Valoare (echiv.
mii EUR)

1 Cifra de afaceri 137.663 32.166

2 Rezultat din exploatare + 5.803 + 1.355

3 Rezultat brut + 782 + 183

4 EBITDA 14.566 3.403

În prezent, managementul Oltchim se concentrează pe obtinerea de finantare pentru
asigurarea de capital de lucru necesar repornirii instalatiilor petrochimiei de la Arpechim.
Reparaţia şi revizia generală a instalatiilor din cadrul diviziei petrochimice a fost finalizată
integral si ne asteptăm ca după repornirea petrochimiei si functionarea Oltchim SA la capacitate,
societatea să îsi continue procesul de consolidare a rezultatelor financiare.
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