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Denumirea societății comerciale: S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea 
Societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective 
Sediul societății: Rm. Vâlcea, str. Uzinei nr. 1 
Fax: 0250/735030/736188 
Telefon: 0250/701200 
Codul unic de înregistrare: RO1475261 
Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J38/219/1991 
Capital social subscris și vărsat: 34.321.138,30 lei 
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB, categoria I, simbol OLT (suspendate) 

 
Eveniment de raportat: 
Decizia Consorțiului Administratorilor Judiciari și a Administratorului Special privind numirea auditorului 
financiar pentru situațiile financiare încheiate de societate la data de 31.12.2013 

 
S.C. OLTCHIM S.A. informează acționarii că urmare a expirării contractului de prestări de servicii de audit asupra situațiilor 
financiare ale societății întocmite la data de 31.12.2012, în baza selecției de oferte, s-a încheiat contractul de prestare a 
serviciilor de audit financiar pentru situațiile financiare (individuale și consolidate) la 31 decembrie 2013 cu firma 
PKF FINCONTA S.R.L., auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România cu număr de autorizație 
032/2001, cu sediul în București, str. Albești nr.8, et.1, camera 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub 
nr. J40/19832/1994, cod unic de înregistrare RO6383983, reprezentată de doamna Florentina Susnea în calitate de 
administrator.  
Contractul de audit încheiat între S.C. Oltchim S.A. și S.C. PKF FINCONTA S.R.L. este valabil pentru situațiile financiare 
aferente anului 2013. 
Mențiunea privind noul auditor financiar al societății a fost înregistrată în Registrul Comerțului în data de 04.02.2014. 
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