
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

Societate în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea 
Societate în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective 
 

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 28.03.2014 
 
Denumirea societății 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: 34.321.138,30 lei 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB, categoria I, simbol OLT (suspendate) 
 
Evenimente de raportat:  
Comunicat al Consorțiului de Administratori Judiciari și administratorului special ai S.C. OLTCHIM SA privind depunerea 
de oferte angajante de cumpărare a acțiunilor deținute de OLTCHIM S.A. la Oltchim SPV. 
 
Atașat vă transmitem Comunicatul Consorțiului de Administratori Judiciari ai OLTCHIM S.A., Rominsolv SPRL și BDO 
Business Restructuring SPRL, împreună cu administratorul special al S.C. OLTCHIM S.A. și conducerea societății, privind 
depunerea de oferte angajante de cumpărare a acțiunilor deținute de OLTCHIM S.A. la Oltchim SPV. 
 
Director General,       Director Economic, 
Marius Pirvu       Alin Smeu 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 
Consorțiul de administratori judiciari ai Oltchim S.A., RomInsolv SPRL și BDO Business Restructuring SPRL, împreună cu 
administratorul special, dl Bogdan Stănescu, și conducerea societății, aduce la cunoștința publică următoarele: 
 
În conformitate cu prevederile strategiei de reorganizare și a procedurii de selecție a investitorului S.C. Oltchim S.A., termenul limită 
de depunere a ofertelor angajante de cumpărare a acțiunilor deținute de Oltchim S.A. la Oltchim S.P.V. a fost data de 28.03.2014, 
ora 11.00. 
 
Până la această dată, un număr de patru potențiali investitori au plătit suma de 20.000 de euro + TVA pentru a achiziționa Caietul de 
prezentare care detaliază procedura și etapele vânzării fluxului de producție al Oltchim S.A. 
 
La expirarea termenului limită, consorțiul de administratori judiciari a consemnat că nu a fost depusă nicio ofertă angajantă din 
partea investitorilor interesați. 
 
După expirarea termenului limită, a fost depusă o ofertă din partea unui potențial investitor. Urmărind prevederile Caietului de 
prezentare, oferta depusă peste termen nu a fost luată în considerare și urmează să fie returnată. 
 
O parte dintre investitori, interesați de funcționarea în sistem integrat a combinatului Oltchim cu rafinăria Arpechim, au solicitat un 
nou termen de 30 de zile, motivate de orizontul de timp în care estimează că vor finaliza negocierile care le garantează preluarea 
rafinăriei odată cu Oltchim SPV. 
 

Str. Uzinei nr.1, Râmnicu Vâlcea ,240050, România 
Tel: +40-(0)250-701200   Fax: +40-(0)250-735030;  
www.oltchim.ro 
Nr. înreg. Registrul Comerţului: J/38/219/18.04.1991  
Cod unic de înregistrare: RO 1475261 



 

Consorțiul de administratori judiciari va convoca Adunarea creditorilor și va supune aprobării acesteia repetarea procedurii cu un nou 
termen limită de depunere a ofertelor angajante. 

 
 ROMINSOLV SPRL           BDO BUSUNESS RESTRUCTURING SPRL 
 

BOGDAN STĂNESCU 
 
 
 


