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Evenimente de raportat:
S.C. Oltchim SA a hotarat sa reduca temporar cantitatea de etilena si propilena cu
care se aprovizioneaza de la Petrom, avand in vedere evolutia pietelor si a mediului de
afaceri pe fondul crizei financiare internationale, cu efecte asupra scaderii la mai mult de
jumatate a cererii de produse petrochimice, atat pe piata interna, cat si pe piata externa.
Petrom a fost de acord cu decizia Oltchim si nu va aplica niciun fel de penalitati acesteia.
Aceasta decizie a fost adoptata atat pe fondul scaderii normale a consumului de
produse petrochimice ca urmare a perioadei de iarna si a intreruperii uzuale a activitatii
firmelor din vestul Europei in asemenea perioade, cat si ca urmare a scaderii preturilor
produselor petrochimice cu mult sub nivelul costurilor de productie realizate de catre
societate.Fata de preturile scazute practicate pe piata externa, Oltchim considera ca o
continuare a livrarilor la nivelul actual ar provoca pierderi societatii.
Aceasta masura este o consecinta a intentiei Oltchim de a evita acumularea de
stocuri de produse la costuri mari de fabricatie, care ar determina pierderi semnificative prin
vanzarea lor in cursul anului 2009.
In aceste conditii Oltchim isi va reduce activitatea in luna noiembrie 2008 cu 20%
pana la 40% din capacitate, astfel incat sa se evite acumularea de pierderi, asigurand in
acelasi timp livrarile de produse catre clientii din Romania si clientii traditionali de pe piata
externa, precum si resursele necesare pentru plata furnizorilor, precum si a ratelor si
dobanzilor scadente catre bancile finantatoare.
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