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Nr. înregistrare:497/15.01.2018 

Către, 

Bursa de Valori București 
Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 

 
Raport curent conform prevederilor art.82 din Legea nr.24/2017  

 
Data raportului:15.01.2018                    
Denumirea societății comerciale: Oltchim S.A. Rm. Valcea 
Fax:0250/735030/736188 
Telefon:0250/701200 
Codul fiscal:RO1475261 
Numarul de ordine în Registrul Comerțului: J38/219/1991 
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ38/219/1991 
Cod LEI:254900KXPD2OOC2LLX56 
Capital social subscris și vărsat: 34.321.138,30 lei 
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB, categoria standard,  
simbol  OLT 
Eveniment de raportat: 

Tranzacții de tipul celor enumerate la art.82 din Legea nr.24/2017  
 

Oltchim SA informează acționarii și investitorii asupra încheierii, în calitate de beneficiar, 
a următorului contract cu valoare mai mare de 50.000 euro cu societatea Sistemplast SA 
Rm. Vâlcea, în calitate de executant, la care deține 94,4% din capitalul social: 

 

Număr contract şi 
data încheierii 

DA 17479/32119/09.01.2018 

Natura 
contractului 

Prestări servicii 

Durata 
contractului 

Până la îndeplinirea obligațiilor de către părți dar nu mai mult de 12 
luni de la data semnării 
 

Descrierea obiectului 
contractului 

Efecutarea de verificări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări cu 
caracter tehnic în scopul evaluării stării tehnice, estimării duratei de 
funcționare remanente și stabilirea condițiilor de funcționare în siguranță 
pentru conducte metalice sub presiune pentru fluide/abur, conform PT C6-
2010 și PT C10-2010, la instalația Depozit Gaze Lichefiate(DGL) din cadrul 
Oltchim SA 

Strada Uzinei Nr.1, Râmnicu Vâlcea, 240050, România 
Tel: +40-(0)-250-701200  Fax: +40-(0)-250-735030 

www.oltchim.ro 
Nr. înregistrare Registrul Comertului: J/38/219/18.04.1991 

Cod unic de înregistrare: RO 1475261 

In reorganizare judiciara 
 
In judicial reorganisation 
 
En redressement  
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Valoare fără TVA 260.654,30 lei 

Garanţii -  

Penalităţi 

-0,1% pe zi de întârziere pentru primele 15 zile(prima zi de întârziere este 
prima zi după scadență) 
-10% pe zi de întârziere începând cu ziua 16, calculate la valoarea obligației 
neexecutate, executate necorespunzător ori cu întarziere 

Termene și 
modalităti de 
plată 

Beneficiarul va achita plata expertizei tehnice în două etape, în baza 
facturilor emise de prestator, cu scadența la 60 de zile de la primirea 
acestora, a raportului tehnic și a documentației tehnice aferente 
conductelor 

Creanțe reciproce 
la 12.01.2018 

Oltchim SA datorează societății Sistemplast SA  suma de 163.689,25 lei 
Oltchim SA nu are sume de  încasat de la Sistemplast SA  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Administrator judiciar 
ROMINSOLV SPRL 
 
 

Administrator judiciar 
BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL              
 

Administrator Special 
Stănescu Bogdan 
 

Director General Adjunct 
Avram Victor 
 
 
Director Economic 
Smeu Alin 


