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

______________________________________________________________
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Data raportului :17.10.2008
Denumirea societatii comerciale: S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea
Sediul societăţii:Rm. Vâlcea, str. Uzinei nr. 1
Fax:0250/735030/736188
Telefon:0250/701200
Codul unic de înregistrare:RO 1475261
Numărul de ordine în Registrul Comerţului :J38/219/1991
Capital social subscris şi vărsat : 32.358.864,10 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise :BVB,categoria I
Evenimente de raportat:
Avand in vedere adresa CNVM nr. 23567/15.10.2008 prin care se solicita sa comunicam
masurile referitoare la algoritmul de calcul al subscrierilor la majorarea capitalului social, aprobata in
AGEA din 10.10.2008, prin care sa nu prejudiciem actionarii minoritari ce vor detine la data de
inregistrare intre 1 si 5 actiuni inclusiv, informam actionarii ca in urma consultarii cu intermediarul
selectat respectiv, SSIF Broker SA am decis sa comunicam aceastei categorii de actionari ca pentru
a avea dreptul de a subscrie actiuni noi trebuie sa fie inregistrati in registrul actionarilor, la sfarsitul
zilei de 28.10.2008 , cu minim 6 actiuni, inclusiv. In cazul in care s-ar acorda dreptul ca actionarii
detinatori intre 1 si 5 actiuni inclusiv sa subscrie o actiune OLT am prejudicia prin aceasta pe ceilalti
actionari, intrucat rata de subscriere pentru actionarii care au intre 1 si 5 actiuni ar fi mai ridicata
decat rata alocata actionarilor care au mai mult de 5 actiuni. Data limita pana la care pot fi
achizitionate actiuni care sa le ofere dreptul de a subscrie actiuni noi, la valoarea nominala de 0,1 lei
este de 23.10.2008 inclusiv. Societatea va aplica aceeasi rata de subscriere pentru toti actionarii, iar
rotunjirea se va face in sus, la o actiune, pentru fractiunile de peste 0,5 inclusiv, respectiv in jos
pentru fractiunile mai mici decat 0,5.
Cu aceasta ocazie reamintim actionarilor interesati de a-si mentine procentul detinut
in capitalul social principalele elemente ale majorarii aprobate in AGEA din 10.10.2008 :
•Numarul de actiuni noi ce urmeaza a fi emise este 29.303.997, cu valoarea nominala de
0,1 lei per actiune, dintre care :
-15.606.803 actiuni ce urmeaza a fi alocate Autoritatii pentru Valorificarea Activelor
Statului in schimbul valorii terenurilor, cu o suprafata totala de 33.945,65 mp, pentru care
societatea a obtinut certificate de atestare a dreptului de proprietate;
-13.697.194 actiuni nou emise putand fi subscrise pe baza drepturilor de preferinta, in
favoarea actionarilor existenti la data de inregistrare 28.10.2008;
•Actiunile noi vor fi oferite pentru subscriere la valoarea nominala a acestora, respectiv
la un pret pe actiune de 0,1 lei.
•Rata de subscriere este 0,090559412 ;
•Numarul de drepturi de preferinta necesar pentru achizitionarea unei actiuni noi este
11,04247455;
•Perioada de subscriere a actiunilor noi, de 30 de zile calendarisitice, incepand din a
doua zi lucratoare dupa data de inregistrare (28.10.2008), respectiv din data de 29 octombrie
2008, inclusiv, pana in data de 27 noiembrie 2008, inclusiv;
•Actiunile care nu sunt subscrise de detinatorii de drepturi de preferinta vor fi anulate.
Informatii suplimentare se pot obtine :
-la sediul SC OLTCHIM SA Rm.Valcea, la numerele de telefon 0250/701665-Serviciul actionariat
-la sediul SSIF Broker S.A. din Cluj Napoca, str.Motilor nr.119 sau la telefon 0364/401709,
0749/026016,0745/553780- persoana de contact Florica Venter.
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