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Data raportului: 09.03.2012
Denumirea societatii come ciale: S,C, Oltchim SA 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 : 34.321 .138,30 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobifiare emise :BVB, categoria 1,
simbol OLT
Evenimente de raportat:
Adresa de informare a OPSPI privind conversia in actiuni a creantei detinuta de AVAS
asupra Oltchim

In cursul zilei de astazi, 09.03 .2012 , societatea a prim it de la Oficiul Participatiilor
Statului si Privatizarii in Industrie o adresa de informare referitoare la acest eveniment
prin care ne sunt aduse la cunostinta urmatoarele aspecte:

Din infograma nr. 2160/07.03 .201 2 remisa de Reprezentanta Permanenta a Romaniei
pe langa Uniunea Europeana reiese ca, Comisia Europena a decis urmatoarele:
-inchiderea procedurii oficiale de investigare in ceea ce priveste garantia de stat
notificata in favoarea Oltchim, in conditiile retragerii notificarii de catre Romania ;
-masura conversiei in actiuni, astfel dupa cum a fost notificata de autoritatile romane nu
constitu ie ajutor de stat in sensul art. 107 al.1 din Tratatul privind functionarea Uniunii
Europene .
Totodata Comisia Europeana reafirma ca acesta concluzie se bazeaza pe intentia ferma
a Romaniei de a vinde in intregime pachetul de actiuni detinute la Oltchim.
In aceasta informare se face precizarea ca pana in prezent, Ministerului Economiei,
Comertului si Mediului de Afaceri si Oficiulu i Participatiilor Statului si Privatizarii in
Industrie nu le-a fost comunicata o decizie oficiala, semnata de reprezentantii Comisiei
Europene, in sensul celor anterior mentionate .

Din datele publice de pe site-ul oficial al Uniunii Europene(http:leuropa .eu) rezulta ca o
versiune publica a deciziei va fi publicata de site-ul DG COMPETITION si in Official
Journal.
In situatia in care apar informatii suplimentare in continutul deciziei oficiale de natura
relevanta pentru actionari si potentialii investitori societatatea le va aduce la cunostinta
acestora in regim de urgenta.
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