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Consiliul de Administratie al SC OLTCHIM SA, cu sediul in Rm.Valcea, str. Uzinei 
nr. 1, judetul Valcea,  convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de 
24 iulie 2009, orele 1200, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul 
actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 17 iulie 2009, considerata data de referinta, cu 
urmatoarea ordine de zi : 

 
1. Aprobare pentru: 

 contractarea unui credit in valoare de 70 milioane EUR pe o perioada de 6 ani cu 
un an perioada de gratie, pentru finantarea achizitionarii activitatii de petrochimie 
de la S.C. PETROM S.A. Sucursala Arpechim Pitesti, revizia si repornirea acesteia 
precum si pentru capital de lucru; 

 imputernicirea domnului Roibu Constantin - Presedinte al Consiliului de 
Administratie 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 angajarii, derularii si garantarii contractului de 
credit. 

 
2. Aprobare pentru: 

 obtinerea de la EXIMBANK a garantiei de stat in suma de 49.600.000 EUR; 
 angajamentul S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea de a nu se diviza pe toata durata 

garantiei fara acceptul prealabil al EXIMBANK; 
 imputernicirea domnului Roibu Constantin – Presedinte al Consiliului de 

Administratie – Director General si a domnului Vasile Mandica - Director Economic 
sa negocieze si sa semneze conventia de garantare. 

 
3. Aprobarea datei de 11 august 2009, ca data de inregistrare, conform art.238, alin.1 
din Legea 297/2004 privind piata de capital. 
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In cazul in care la data de 24 iulie 2009 Adunarea Generala Ordinara nu 
indeplineste conditiile de intrunire, sedinta se reprogrameaza in data de 25 iulie 2009, 
orele 1200 in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi. 
 Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la Adunarea 
Generala Ordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, 
facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul 
actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu 
imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta. Reprezentarea actionarilor in 
Adunarea Generala Ordinara se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu 
exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 243, alin. 3 din 
Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. 
 Formularele de procuri speciale se pot obtine de la Serviciul Actionariat sau se 
pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 16 iulie 2009. Un 
exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana inclusiv in 
data de  21 iulie 2009, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca 
acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant. 
 Materialele supuse dezbaterii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pot fi 
consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii 
(www.oltchim.ro - Sectiunea Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor 2009), 
incepand cu data de 17 iulie 2009. 
  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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