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

CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al SC OLTCHIM SA, cu sediul in Rm.Valcea, str. Uzinei nr. 1, judetul Valcea,
convoaca Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor in data de 7 ianuarie 2008, orele
12:00, respectiv 13:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor societatii la
sfarsitul zilei de 28 decembrie 2007, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi :
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
1. Alegerea administratorilor cu aplicarea metodei votului cumulativ. Data limita pana la care se pot depune
candidaturile este ziua de 19 decembrie 2007. Datele privind localitatea de domiciliu si calificarea profesionala
vor fi disponibile pe site-ul societatii (www.oltchim.ro - Sectiunea Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor),
incepand cu data de 20 decembrie 2007.
2. Aprobarea datei de 24 ianuarie 2008, ca data de inregistrare, conform art.238, alin.1 din Legea 297/2004
privind piata de capital.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
1. Aprobare pentru actualizarea capitolului II- Scopul si obiectul de activitate, art.6 si 7 din Actul
Constitutiv al S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea, in conformitate cu Ordinul 337/20.04.2007 al Presedintelui
Institutului National de Statistica, privind actualizarea clasificarii activitatilor din economia nationala-CAEN,
avand la baza prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr.1893/2006 de modificare a Regulamentului
Comisiei economice-europene nr.3037/90, privind Nomenclatorul activitatilor din Comunitatea EuropeanaN.A.C.E. REV.2 ce intra in vigoare incepand cu 01.01.2008, dupa cum urmeaza:
Art. 6 Domeniul principal de activitate
Cod CAEN
20 Fabricarea substantelor si produselor chimice
Activitatea principala
Cod CAEN
2014 Fabricarea altor produse chimice organice de baza
Art. 7 Obiectul de activitate al societatii
01
011
0111

0126

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe
Cultivarea plantelor nepermanente
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a
plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
Cultivarea plantelor din culturi permanente
Cultivarea strugurilor
Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a
altor pomi fructiferi
Cultivarea fructelor oleaginoase

0127
0128

Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a

0113
012
0121
0125

1

016
0161
0162

plantelor de uz farmaceutic
Cultivarea altor plante permanente
Cultivarea plantelor pentru înmulţire
Cultivarea plantelor pentru înmulţire
Creşterea animalelor
Creşterea bovinelor de lapte
Creşterea altor bovine
Creşterea porcinelor
Creşterea păsărilor
Creşterea altor animale
Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea
animalelor)
Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea
animalelor)
Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare
Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

0163
0164
08
081

Activităţi după recoltare
Pregătirea seminţelor
Alte activităţi extractive
Extracţia pietrei, nisipului şi argilei

0811

Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia
pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei
Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului
Alte activităţi extractive n.c.a.
Extracţia sării
Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
Industria alimentară
Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne
Prelucrarea şi conservarea cărnii
Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre
Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
Prelucrarea şi conservarea cartofilor
Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.
Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale
Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
Fabricarea produselor lactate
Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
Fabricarea îngheţatei
Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din
amidon
Fabricarea produselor de morărit
Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon
Fabricarea altor produse alimentare
Fabricarea condimentelor şi ingredientelor
Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor
dietetice
Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

0129
013
0130
014
0141
0142
0146
0147
0149
015
0150

0812
089
0893
099
990
10
101
1011
1012
1013
103
1031
1032
1039
104
1041
105
1051
1052
106
1061
1062
108
1084
1086
1089

2

109
1091
1092
11
110
1101
1102
1104
1107
18
181
1814
20
201

2011
2013
2014
2016
202
2020
205
2059
22
222
2221
2222
2223
2229
23
235
2352
236
2361
2362
2363
2364
2369
24
245
2451
2452
2453
2454
25
251
2511
2512

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
Fabricarea băuturilor
Fabricarea băuturilor
Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
Fabricarea vinurilor din struguri
Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare
Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape
minerale şi alte ape îmbuteliate
Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi
Legătorie şi servicii conexe
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrăşămintelor şi
produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice şi a cauciucului
sintetic, în forme primare
Fabricarea gazelor industriale
Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
Fabricarea materialelor plastice în forme primare
Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
Fabricarea altor produse chimice
Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
Fabricarea articolelor din material plastic
Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
Fabricarea altor produse din material plastic
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului
Fabricarea varului şi ipsosului
Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos
Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
Fabricarea betonului
Fabricarea mortarului
Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
Industria metalurgică
Turnarea metalelor
Turnarea fontei
Turnarea oţelului
Turnarea metalelor neferoase uşoare
Turnarea altor metale neferoase
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal,
exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii
Fabricarea de construcţii metalice
Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor
metalice
Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
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2521
2529
256
2561
2562
259
2591
2593
2594
2599
28
281
2815
282
2822
2825
30
302
3020
33
331
3311
3312
3313
3314
3319
35
351
3511
3512
3513
3514
352
3521
3522
3523
353
3530
36
360
3600
37
370
3700
38

Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe
bază de plată sau contract
Tratarea şi acoperirea metalelor
Operaţiuni de mecanică generală
Fabricarea altor produse prelucrate din metal
Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel
Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri
Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de
nituri şi şaibe
Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală
Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor
mecanice de transmisie
Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generala
Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a
echipamentelor de uz casnic
Fabricarea altor mijloace de transport
Fabricarea materialului rulant
Fabricarea materialului rulant
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi
echipamentelor
Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi
echipamentelor
Repararea articolelor fabricate din metal
Repararea maşinilor
Repararea echipamentelor electronice şi optice
Repararea echipamentelor electrice
Repararea altor echipamente
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze,
apa caldă şi aer condiţionat
Productia, transportul si distributia energiei electrice
Producţia de energie electrică
Transportul energiei electrice
Distribuţia energiei electrice
Comercializarea energiei electrice
Producţia gazelor; distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte
Producţia gazelor
Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte
Comercializarea combustibililor gazoşi. prin conducte
Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Captarea, tratarea şi distribuţia apei
Captarea, tratarea şi distribuţia apei
Captarea, tratarea şi distribuţia apei
Colectarea şi epurarea apelor uzate
Colectarea şi epurarea apelor uzate
Colectarea şi epurarea apelor uzate
Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de
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381
3811
3812
382
3821
3822
383
3831
3832
39
390
3900
41
412
4120
42
421
4212
4213
422
4221
4222
429
4291
4299
43
431
4311
4312
4313
432
4321
4322
4329
433
4331
4332
4333
4334
4339
439
4391
4399
45
451
4511
4519

recuperare a materialelor reciclabile
Colectarea deşeurilor
Colectarea deşeurilor nepericuloase
Colectarea deşeurilor periculoase
Tratarea şi eliminarea deşeurilor
Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase
Recuperare materialelor
Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase
din uz pentru recuperarea materialelor
Recuperarea materialelor reciclabile sortate
Activităţi şi servicii de decontaminare
Activităţi şi servicii de decontaminare
Activităţi şi servicii de decontaminare
Construcţii de clădiri
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Lucrări de geniu civil
Lucrări de construcţii a drumurilor şi a căilor ferate
Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane.
Construcţia de poduri şi tuneluri
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi
telecomunicaţii
Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti
Construcţii hidrotehnice
Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.
Lucrări speciale de construcţii
Lucrări de demolare şi de pregătire a terenului
Lucrări de demolare a construcţiilor
Lucrări de pregătire a terenului
Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de
instalaţii pentru construcţii
Lucrări de instalaţii electrice
Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Lucrări de finisare
Lucrări de ipsoserie
Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
Alte lucrări de finisare
Alte lucrări speciale de construcţii
Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea
autovehiculelor şi a motocicletelor
Comerţ cu autovehicule
Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
Comerţ cu alte autovehicule
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452
4520
46
461
4611
4612
4614
4617
4618
4619
462
4621
4622
4623
463
4631
4632
4633
4634
4636
4637
4638
4639
464
4649
467
4671
4675
4676
4677
469
4690
47
471
4711
4719
472
4721

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi
motociclete
Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata
Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii,
materii prime textile şi cu semifabricate
Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi
produse chimice pentru industrie
Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi
avioane
Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun
Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu
caracter specific, n.c.a.
Intermedieri în comerţul cu produse diverse
Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii
Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului
neprelucrat
Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
Comerţ cu ridicata al animalelor vii
Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al
tutunului
Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi
grăsimilor comestibile
Comerţ cu ridicata al băuturilor
Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte,
crustacee şi moluşte
Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi
tutun
Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum
Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
Comerţ cu ridicata specializat al altor produse
Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi, gazosi si al
produselor derivate
Comerţ cu ridicata al produselor chimice
Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
Comerţ cu ridicata nespecializat
Comerţ cu ridicata nespecializat
Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi
motocicletelor
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse nealimentare
Comert cu amanuntul al produselor alimentare bauturilor si al
produselor din tutun in magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în
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4722
4724
4725
4726
478
4781
4789
479
4791
4799
49
492
4920
493
4931
494
4941
4942
495
4950
52
521
5210
522
5221
5224
5229
55
559
5590
56
561
5610
562

magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în
magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor
zaharoase, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al băuturilor în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine
specializate
Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi
produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor
produse.
Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri,
chioşcuri şi pieţe
Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin
Internet
Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor,
chioşcurilor şi pieţelor
Transporturi terestre şi transporturi prin conducte
Transporturi de marfă pe calea ferată
Transporturi de marfă pe calea ferată
Alte transporturi terestre de călători
Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători
Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare
Transporturi rutiere de mărfuri
Servicii de mutare
Transporturi prin conducte
Transporturi prin conducte
Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi
Depozitări
Depozitări
Activităţi anexe pentru transporturi

5621
5629
563

Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
Manipulări
Alte activităţi anexe transporturilor
Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
Alte servicii de cazare
Alte servicii de cazare
Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie
Restaurante
Restaurante
Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii
de alimentaţie
Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

5630
62
620
6201

Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat
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6202
6203
6209
63
631
6311
6312
68
681
6810
682
6820
683
6831
6832
69
691
6910
692
6920
70

701
7010
702
7021
7022
71
711
7111
7112
712
7120
72
721
7211
7219
73
731
7311
7312
74

client)
Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de
calcul
Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Activităţi de servicii informatice
Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea
paginilor web şi activităţi conexe
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Activităţi ale portalurilor web
Tranzacţii imobiliare
Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract
Agenţii imobiliare
Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
Activităţi juridice şi de contabilitate
Activităţi juridice
Activităţi juridice
Activităţi de contabilitate şi audit financiar ; consultanţă în domeniul
fiscal
Activităţi de contabilitate şi audit financiar ; consultanţă în domeniul
fiscal
Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative
centralizate ; activităţi de management şi de consultanţă în
management
Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative
centralizate
Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative
centralizate
Activităţi de consultanţă în management
Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al
comunicării
Activităţi de consultanţa pentru afaceri şi management
Activităţi de arhitectură şi inginerie ; activităţi de testări şi
analiză tehnică
Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică
legate de acestea
Activităţi de arhitectură
Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
Activitati de testari si analize tehnice
Activitati de testari si analize tehnice
Cercetare-dezvoltare
Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie
Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei
Publicitate
Activităţi ale agenţiilor de publicitate
Servicii de reprezentare media
Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
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741
7410
742
7420
743
7430
749
7490
75
750
7500
771
7711
7712
773
7731
7732
7733
7739
78
782
7820
783
7830
81
812
8121
8122
8129
813
8130
82
821
8211
8219
823
8230
829
8292
8299
842
8424
8425
85

Activităţi de design specializat
Activităţi de design specializat
Activităţi fotografice
Activităţi fotografice
Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.ca.
Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.ca.
Activităţi veterinare
Activităţi veterinare
Activităţi veterinare
Activităţi de închiriere şi leasing
Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule
Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule
rutiere uşoare
Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele
Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi
bunuri tangibile
Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole
Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru
construcţii
Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou
(inclusiv calculatoare)
Activităţi de închirierea şi leasing cu alte maşini, echipamente şi
bunuri tangibile n.c.a.
Activităţi de servicii privind forţa de muncă
Activităţi de contractare, pe baze temporare,a personalului
Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului
Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri
Activităţi de curăţenie
Activităţi generale de curăţenie a clădirilor
Activităţi specializate de curăţenie
Alte activităţi de curăţenie
Activităţi de întreţinere peisagisticii
Activităţi de întreţinere peisagistică
Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de
servicii prestate în principal întreprinderilor
Activităţi de secretariat şi servicii suport
Activităţi combinate de secretariat
Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi
specializate de secretariat
Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
Activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Activităţi de ambalare
Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Activităţi de servicii pentru societate
Activităţi de ordine publică şi de protecţie civilă
Activităţi de lupta împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora
Învăţământ
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853
8531
8532
855
8559
856
8560
86
861
8610
862
8621
8622
8623
869
8690
91
9101
931
9312
95
951
9511
9512
96
960
9601
9609

Învăţământ secundar
Învăţământ secundar general
Învăţământ secundar, tehnic sau profesional
Alte forme de învăţământ
Alte forme de învăţământ n.c.a.
Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Activităţi referitoare la sănătatea umană
Activităţi de asistenţă spitalicească
Activităţi de asistenţă spitalicească
Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie şi stomatologică
Activităţi de asistenţă medicală generală
Activităţi de asistenţă medicală specializată
Activităţi de asistenţă stomatologică
Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi
culturale
Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
Activităţi sportive
Activităţi ale cluburilor sportive
Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz
gospodăresc
Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii
Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Repararea echipamentelor de comunicaţii
Alte activităţi de servicii
Alte activităţi de servicii
Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din
blană
Alte activităţi de servicii n.c.a.

2. Aprobarea datei de 24 ianuarie 2008, ca data de inregistrare, conform art.238, alin.1 din Legea 297/2004
privind piata de capital.

In cazul in care la data de 7 ianuarie 2008 Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor
nu indeplinesc conditiile de intrunire, sedintele se reprogrameaza in data de 8 ianuarie 2008, 12:00, respectiv
13:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la Adunarile Generale Ordinara si
Extraordinara 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 adunarile
generale 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 Biroul Actionariat sau se pot descarca de pe
website-ul societatii, incepand cu data de 24 decembrie 2007. Un exemplar al procurii speciale se va
depune/expedia la sediul societatii pana la data de 4 ianuarie 2008, un altul urmand sa fie pus la dispozitia
reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC OLTCHIM SA Rm.Valcea sau la numerele de telefon
0250/701200, int. 3150, 3005 sau 0744549106, intre orele 08:00 – 16:00.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Dr. Ing. Roibu Constantin
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