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Eveniment de raportat: schimbări în conducerea societății

Oltchim SA informează acționarii și pe cei interesați de următoarele schimbări în conducerea executivă a
societății:
 Nominalizarea domnului Nicu Laurențiu ANDREI să preia funcția de Director de Producție, pentru perioada
rămasă până la finele anului 2017, poziție ocupată anterior de domnul Mihail Tălpășanu.
Domnul Nicu Laurențiu ANDREI, în vârstă de 40 ani, este licențiat al facultății de Chimie Industrială din cadrul
Universității Tehnice “Gh. Asachi” Iași, cu o experiență în muncă în cadrul Oltchim de 16 ani a ocupat următoarele
poziții: inginer chimist secția Pesticide II, șef instalație Ardere Reziduuri, șef instalație Propenoxid, adjunct șef
secție Propenoxid, șef sectie Propenoxid, șef Divizie Propenoxid Polioli, Monomer- PVC și începând cu anul 2014
devine inginer șef Producție.
 Numirea pe o perioadă nedeterminată a domnului Vasile-Sorinel NECȘULESCU în funcția de Director Direcție
Mentenanță Energie, funcție ale cărei atribuții specifice au fost delegate altor persoane până la această
nominalizare.
Domnul Vasile-Sorinel NECȘULESCU are 53 ani, este licențiat al facultății de Mecanică din cadrul Institutului
Politehnic Cluj-Napoca.Are o experiență în domeniul mecanic de 28 ani, acumulată atât în cadrul Oltchim- secția
Mecanică timp de 5 ani, cât și în alte societăți.Pentru o perioadă de 13 ani și-a desfășurat activitatea ca inginer
mecanic, inginer șef și director Productie în cadrul societății Protectchim SRL. Începând cu luna martie 2016 și
până la data acestei nominalizări a ocupat poziția de Director general al societății Sistemplast SA.
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