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Nr.înregistrare: 11653/24.10.2017 

Către, 

Bursa de Valori București 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Raport curent conform prevederilor art. 122 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de 

instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă si art. 113 din Regulamentul nr. 1/2006 

Data raportului: 24.10.2017 

Denumirea societății comerciale: Oltchim S.A. Rm. Vâlcea  

Sediul societății: Rm. Vâlcea, str. Uzinei nr. 1  

Fax: 0250/735030; telefon: 0250/701200  

Codul unic de înregistrare: RO1475261  

Numărul 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 acțiunile: BVB, simbol OLT, categoria standard 

Eveniment de raportat: Vânzarea de pachete de active ale Oltchim S.A. 

În contextul procedurii competitive de vânzare a activelor Societății lansată de Oltchim S.A. (“Societatea”) la 

sfârșitul anului trecut în vederea vânzării unui număr de nouă pachete deținute de Societate în cadrul fazei de 

reorganizare a procedurii de insolvență al cărei obiect este Societatea (”Procesul de Vânzare”), în contextul 

selecției preliminare derulate de către Societate cu privire la cei nouă ofertanți care au depus oferte angajante 

în cadrul Procesului de Vânzare, precum și în contextul raportului precedent din data de 18.10.2017: 

(1) Oltchim S.A. a semnat cu Chimcomplex S.A. Borzesti contractul de vanzare de active pentru 

pachetele de active nr. 1-5 si partial nr. 7; 

(2) Oltchim S.A. a  semnat cu Dynamic Selling Group S.R.L., contractul de vânzare de active, cu privire 

la pachetul de active nr. 6; 

(3) Oltchim S.A. a solicitat White Tiger Wealth Management Ltd semnarea contractului de vânzare de 

active cu privire la pachetele de active nr. 1, 3-5, 7, 8 și parțial nr. 9, White Tiger Wealth 

Management Ltd. refuzând semnarea acestuia si anuntand retragerea unilaterala din tranzactie.   

În continuare se poartă discuții cu alți ofertanți dintre cei care au depus oferte angajante. 
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Finalizarea tranzacțiilor în baza acestor contracte este supusă anumitor condiții care trebuie îndeplinite, 

printre care se numără aprobarea finală de către adunarea generală a creditorilor Societății, acest organism 

finalizând selecția ofertanților câștigători. Informații importante si cu privire la celelalte oferte angajante vor 

fi prezentate în scop informativ creditorilor în contextul Procesului de Vânzare. 

Societatea va continua să informeze piața cu privire la Procesul de Vânzare în conformitate cu reglementările 

aplicabile până la finalizarea acestuia, care se anticipează a avea loc în prima parte a anului 2018. 

 

Administrator judiciar 

BDO Business Restructuring SPRL 

____________________________ 

 

Administrator judiciar 
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____________________________ 

 

 

Administrator special  

Stănescu Bogdan 

____________________________ 

 

 

Director General Adjunct 

Avram Victor 
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