S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea
Nr.8741/25.09.2014

COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. OLTCHIM S.A. RM. VÂLCEA DIN DATA DE 09.10.2014
Subscrisele,
ROMINSOLV S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii nr.223, etaj 3, sector 3, Număr de înscriere în Registrul Formelor de
Organizare RFO 0122/2006, reprezentată prin Partener Coordonator Gheorghe Piperea,
Şi
BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Învingătorilor nr. 24, Clădirea Victory Business Center,
Et. 3, Sector 3, Număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare RFO 0239/2006, reprezentată prin Partener Coordonator
Niculae Bălan,
având calitatea de administrator judiciar al debitoarei Oltchim S.A. Rm. Vâlcea-societate în insolvență, in insolvency, en
procedure collective, cu sediul social în Rm. Vâlcea, str. Uzinei nr.1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul
J38/219/1991, cod unic de înregistrare RO1475261, conform Sentinței nr.617 din data de 30.01.2013 și Încheierii din 13.05.2013
pronunțate de Tribunalul Vâlcea, în dosarul 887/90/2013,
având în vedere solicitarea, din data de 16.09.2014, a acționarului PCC SE care deține 32,3432% din capitalul social al
S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea,
în temeiul art.1171 din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.7 din
Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale,
completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Vâlcea din data de
09.10.2014 (denumită în continuare “AGEA”), publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5385/08.09.2014,
în ziarul “Curierul de Vâlcea” din data de 08.09.2014 și în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.16208/15.09.2014.
cu următoarele puncte:
1. Elaborarea de către statul român, în considerarea dublei sale calităţi atât de acţionar majoritar al S.C. Oltchim S.A.
Rm. Vâlcea, cât şi de creditor principal (atât direct, cât şi indirect, prin intermediul unor societăţi creditoare deţinute de stat) al
S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea, în calitatea societăţii de debitor în cadrul procedurii insolvenţei, a planului de reorganizare a societăţii,
conform art.132 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi procedurile de insolvenţă.
Planul de reorganizare va prevedea şi reduceri adecvate şi necesare de creanţe, rezultate în urma negocierilor Statului Român cu
creditorii, astfel încât Planul de reorganizare să fie implementat cu succes. Aprobarea planului de reorganizare ce urmează a fi
elaborat conform acestei prevederi se va afla pe ordinea de zi a următoarei adunări generale a acţionarilor S.C. Oltchim S.A.
Rm. Vâlcea, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
2. Prezentarea de către administratorul judiciar/administratorul special al S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea a unei situaţii
detaliate privind pierderile apărute la S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea după iniţierea procedurii insolvenţei împotriva societăţii. Situaţia
sus menţionată va include:
● Cuantumul total al pierderilor acumulate în timpul perioadei respective;
● Clasificarea cauzelor ce au condus la acumularea de pierderi (economice/tehnice/financiare etc.);
● Instalaţiile/secţiile/diviziile S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea ce cauzează pierderi şi în mod specific pierderile determinate de
fiecare instalaţie/secţie/divizie respectivă;
● Strategia propusă de administratorul judiciar/administratorul special în scopul reducerii pierderilor şi în mod special
strategia detaliată privind reducerea pierderilor cu privire la fiecare instalaţie/secţie/divizie.
3. Prezentarea de către administratorul judiciar/administratorul special al S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea a unui document care
să evidenţieze următoarele - în legătură atât cu instalaţiile deja funcţionale, cât şi în legătură cu cele ce urmează a deveni
funcţionale într-o perioadă scurtă de timp (OXO alcooli şi DOF):
● Stadiul permiselor, autorizaţiilor, licenţelor şi oricăror alte documente (cu excepţia celor de mediu) necesare pentru:
(i) funcţionarea instalaţiilor S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea precum şi pentru (ii) participarea S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea pe piaţa
internaţională; şi
● Stadiul îndeplinirii obligaţiilor ce incumbă S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea, rezultând din permise, autorizaţii, licenţe şi/sau
alte documente necesare pentru funcţionarea instalaţiilor (cu excepţia celor de mediu). Pentru evitarea oricărui dubiu, acest punct se

referă doar la instalaţiile deja funcţionale ale S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea.
4. Prezentarea de către administratorul judiciar/administratorul special al S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea a unei situaţii ce va
evidenţia stadiul privind repornirea secţiilor de OXO alcooli şi DOF ale S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea. Documentul trebuie să
menţioneze, fără a se limita la, următoarele: sursele şi condiţiile de finanţare; prezentarea stadiului tehnic; capitalul de lucru; data
estimată de repornire; estimarea impactului repornirii fiecăreia dintre secţiile de OXO alcooli şi DOF asupra parametrilor economicofinanciari ai S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea.
5. Prezentarea de către administratorul judiciar/administratorul special al S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea a unei situaţii
detaliate care va specifica gradul de îndeplinire de către S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea a obligaţiilor de mediu rezultând din
autorizaţiile integrate de mediu.
6. Prezentarea de către administratorul judiciar/administratorul special al S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea a unei situaţii cu
privire la: (i) stadiul plăţii salariilor către angajaţii S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea, inclusiv orice întârzieri la plată; şi (ii) stadiul plăţii
salariilor compensatorii acordate/ ce urmează a fi acordate angajaţilor concediaţi.
Astfel, pentru ședința “AGEA” din data de 09.10.2014, convocată la ora 12:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înscriși în
Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 30.09.2014, considerată dată de referință, ORDINEA DE ZI REVIZUITĂ va fi următoarea:
1. Aprobare pentru completarea obiectului de activitate al S.C. OLTCHIM S.A., cu următoarele activități COD CAEN:
0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice
3317 Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
4311 Lucrări de demolare a construcţiilor
4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
4778 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
și pe cale de consecință modificarea art. 7 din Actul Constitutiv al societății.
În temeiul art. 117 alin. (7) din Legea nr. 31/1990 redăm textul integral al propunerilor de modificare:
Art. 7 Obiectul de activitate al societății
Obiectul de activitate al societății:
0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire
08 Alte activități extractive
089 Alte activități extractive n.c.a.
0893 Extracția sării
099 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
18 Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
181 Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi
1814 Legătorie şi servicii conexe
19 Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
192 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
1920 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
20 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
201 Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrăşămintelor şi produselor azotoase;fabricarea materialelor plastice şi a
cauciucului sintetic, în forme primare
2011 Fabricarea gazelor industriale
2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
202 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
205 Fabricarea altor produse chimice
2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
222 Fabricarea articolelor din material plastic

2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
2229 Fabricarea altor produse din material plastic
23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
235 Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului
2352 Fabricarea varului şi ipsosului
252 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice
33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea maşinilor
3313 Repararea echipamentelor electronice şi optice
3314 Repararea echipamentelor electrice
3317 Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a
3319 Repararea altor echipamente
35 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apa caldă şi aer condiţionat
351 Producția, transportul și distribuția energiei electrice
3511 Producția de energie electrică
3512 Transportul energiei electrice
3513 Distribuţia energiei electrice
3514 Comercializarea energiei electrice
352 Producţia gazelor; distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte
3521 Producţia gazelor
3522 Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte
3523 Comercializarea combustibililor gazoşi prin conducte
353 Furnizarea de abur şi aer condiţionat
3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat
36 Captarea, tratarea şi distribuţia apei
360 Captarea, tratarea şi distribuţia apei
3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei
37 Colectarea şi epurarea apelor uzate
370 Colectarea şi epurarea apelor uzate
3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate
38 Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile
381 Colectarea deşeurilor
3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase
3812 Colectarea deşeurilor periculoase
382 Tratarea şi eliminarea deşeurilor
3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase
383 Recuperare materialelor
3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
39 Activităţi şi servicii de decontaminare
390 Activităţi şi servicii de decontaminare
3900 Activităţi şi servicii de decontaminare
4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
4311 Lucrări de demolare a construcţiilor
432 Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții
4321 Lucrări de instalații electrice
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
45 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor
451 Comerţ cu autovehicule
4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
4519 Comerţ cu alte autovehicule
452 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
46 Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete
461 Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata

4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate
4612 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie
4614 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
4617 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun
4618 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse
462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii
4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
4639 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun
464 Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum
4649 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
467 Comerţ cu ridicata specializat al altor produse
4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi, gazoși și al produselor derivate
4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
469 Comerţ cu ridicata nespecializat
4690 Comerţ cu ridicata nespecializat
47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor
471 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate
4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
472 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare băuturilor și al produselor din tutun în magazine specializate
4724 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate
4725 Comerţ cu amănuntul al băuturilor în magazine specializate
4778 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
478 Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
479 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe
4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte
492 Transporturi de marfă pe calea ferată
4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
494 Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
4942 Servicii de mutare
495 Transporturi prin conducte
4950 Transporturi prin conducte
52 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi
521 Depozitări
5210 Depozitări
522 Activităţi anexe pentru transporturi
5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 Manipulări
5229 Alte activităţi anexe transporturilor
55 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
559 Alte servicii de cazare
5590 Alte servicii de cazare
56 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie
561 Restaurante
5610 Restaurante
562 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie
5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
563 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
5630 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
62 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
620 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei

63 Activităţi de servicii informatice
631 Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6312 Activităţi ale portalurilor web
68 Tranzacţii imobiliare
681 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
682 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
683 Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract
6831 Agenţii imobiliare
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
69 Activităţi juridice şi de contabilitate
692 Activităţi de contabilitate şi audit financiar ; consultanţă în domeniul fiscal
6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar ; consultanţă în domeniul fiscal
70 Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate ; activităţi de management şi de consultanţă în
management
701 Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
7010 Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
702 Activităţi de consultanţă în management
7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
7022 Activităţi de consultanţa pentru afaceri şi management
71 Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică
711 Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea
7111 Activităţi de arhitectură
7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
712 Activități de testări și analize tehnice
7120 Activități de testări și analize tehnice
72 Cercetare-dezvoltare
721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
73 Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei
731 Publicitate
7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
74 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
741 Activităţi de design specializat
7410 Activităţi de design specializat
742 Activităţi fotografice
7420 Activităţi fotografice
743 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
749 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
77 Activităţi de închiriere şi leasing
771 Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule
7711 Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare
7712 Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele
773 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile
7731 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole
7732 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii
7733 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7739 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.
78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă
782 Activităţi de contractare, pe baze temporare,a personalului
7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului
783 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
81 Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri
812 Activităţi de curăţenie
8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor
8122 Activităţi specializate de curăţenie

8129 Alte activităţi de curăţenie
813 Activităţi de întreţinere peisagistică
8130 Activităţi de întreţinere peisagistică
82 Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor
821 Activităţi de secretariat şi servicii suport
8211 Activităţi combinate de secretariat
8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
823 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
829 Activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8292 Activităţi de ambalare
8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
842 Activităţi de servicii pentru societate
8424 Activităţi de ordine publică şi de protecţie civilă
8425 Activităţi de lupta împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora
85 Învăţământ
855 Alte forme de învăţământ
8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.
856 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
86 Activităţi referitoare la sănătatea umană
861 Activităţi de asistenţă spitalicească
8610 Activităţi de asistenţă spitalicească
862 Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie şi stomatologică
8621 Activităţi de asistenţă medicală generală
8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată
8623 Activităţi de asistenţă stomatologică
869 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
91 Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale
9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
931 Activităţi sportive
9312 Activităţi ale cluburilor sportive
95 Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc
951 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii
9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
96 Alte activităţi de servicii
960 Alte activităţi de servicii
9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
2. Aprobarea Actului Constitutiv al S.C. Oltchim S.A., în forma actualizată, având în vedere completarea obiectului de
activitate al societății cu codurile CAEN: 0119- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente, 0130 - Cultivarea plantelor pentru
înmulţire, 1624- Fabricarea ambalajelor din lemn, 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice,
3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a., 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și
subterane, 4311 – Lucrări de demolare a construcţiilor, 4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. şi 4778 - Comerţ cu
amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate.
3. Mandatarea reprezentanților Consorțiului de Administratori Judiciari, ROMINSOLV S.P.R.L și BDO BUSINESS
RESTRUCTURING S.P.R.L și a Administratorului Special al societății pentru semnarea Actului Constitutiv al S.C. Oltchim S.A., în
forma actualizată.
4. Elaborarea de către statul român, în considerarea dublei sale calităţi atât de acţionar majoritar al S.C. Oltchim S.A. Rm.
Vâlcea, cât şi de creditor principal (atât direct, cât şi indirect, prin intermediul unor societăţi creditoare deţinute de stat) al
S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea, în calitatea societăţii de debitor în cadrul procedurii insolvenţei, a planului de reorganizare a societăţii,
conform art.132 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi procedurile de insolvenţă.
Planul de reorganizare va prevedea şi reduceri adecvate şi necesare de creanţe, rezultate în urma negocierilor Statului Român cu
creditorii, astfel încât Planul de reorganizare să fie implementat cu succes. Aprobarea planului de reorganizare ce urmează a fi
elaborat conform acestei prevederi se va afla pe ordinea de zi a următoarei adunări generale a acţionarilor
S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
5. Prezentarea de către administratorul judiciar/administratorul special al S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea a unei situaţii

detaliate privind pierderile apărute la S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea după iniţierea procedurii insolvenţei împotriva societăţii. Situaţia
sus menţionată va include:
● Cuantumul total al pierderilor acumulate în timpul perioadei respective;
● Clasificarea cauzelor ce au condus la acumularea de pierderi (economice/tehnice/financiare etc.);
● Instalaţiile/secţiile/diviziile S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea ce cauzează pierderi şi în mod specific pierderile determinate de fiecare
instalaţie/secţie/divizie respectivă;
● Strategia propusă de administratorul judiciar/administratorul special în scopul reducerii pierderilor şi în mod special strategia
detaliată privind reducerea pierderilor cu privire la fiecare instalaţie/secţie/divizie.
6. Prezentarea de către administratorul judiciar/administratorul special al S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea a unui document
care să evidenţieze următoarele - în legătură atât cu instalaţiile deja funcţionale, cât şi în legătură cu cele ce urmează a deveni
funcţionale într-o perioadă scurtă de timp (OXO alcooli şi DOF):
● Stadiul permiselor, autorizaţiilor, licenţelor şi oricăror alte documente (cu excepţia celor de mediu) necesare pentru:
(i) funcţionarea instalaţiilor S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea precum şi pentru (ii) participarea S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea pe piaţa
internaţională; şi
● Stadiul îndeplinirii obligaţiilor ce incumbă S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea, rezultând din permise, autorizaţii, licenţe şi/sau alte
documente necesare pentru funcţionarea instalaţiilor (cu excepţia celor de mediu). Pentru evitarea oricărui dubiu, acest punct se
referă doar la instalaţiile deja funcţionale ale S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea.
7. Prezentarea de către administratorul judiciar/administratorul special al S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea a unei situaţii ce va
evidenţia stadiul privind repornirea secţiilor de OXO alcooli şi DOF ale S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea. Documentul trebuie să
menţioneze, fără a se limita la, următoarele: sursele şi condiţiile de finanţare; prezentarea stadiului tehnic; capitalul de lucru; data
estimată de repornire; estimarea impactului repornirii fiecăreia dintre secţiile de OXO alcooli şi DOF asupra parametrilor economicofinanciari ai S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea.
8. Prezentarea de către administratorul judiciar/administratorul special al S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea a unei situaţii
detaliate care va specifica gradul de îndeplinire de către S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea a obligaţiilor de mediu rezultând din
autorizaţiile integrate de mediu.
9. Prezentarea de către administratorul judiciar/administratorul special al S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea a unei situaţii cu
privire la: (i) stadiul plăţii salariilor către angajaţii S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea, inclusiv orice întârzieri la plată; şi (ii) stadiul plăţii
salariilor compensatorii acordate/ ce urmează a fi acordate angajaţilor concediaţi.
10. Împuternicirea Administratorului Special al societății pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii
„AGEA” din data de 09/10.10.2014 și a Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.
Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
capital.

11. Aprobarea datei de 27.10.2014, ca dată de înregistrare, conform art.238, alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de

Ordinea de zi revizuită, formularele de procură specială actualizate, formularele de vot prin corespondență actualizate, precum și
materialele informative vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul și pe site-ul societății (www.oltchim.ro – Secțiunea Relația cu
investitorii /Adunări Generale ale Acționarilor 2014), în limba română și engleză sau pot fi obținute la cerere prin fax sau poștă,
începând cu data de 26.09.2014.
Celelalte prevederi din convocatorul “AGEA” publicat inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5385/08.09.2014, în
ziarul “Curierul de Vâlcea” din data de 08.09.2014 și în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.16208/15.09.2014, nu se modifică.
ADMINISTRATOR JUDICIAR,
ROMINSOLV S.P.R.L.
Prin partener coordonator
Gheorghe Piperea

ADMINISTRATOR JUDICIAR,
BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L.
Prin partener coordonator
Niculae Bălan

