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Convocare adunare creditori 

 
Consorțiul de administratori judiciari compus din BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL și ROMINSOLV SPRL a 
convocat Adunarea Generală a Creditorilor Oltchim SA pentru data de 11 decembrie 2017, ora 1100, cu 
următoarea ordine de zi : 
 

1. Prezentarea şi supunerea spre aprobare a contractului de vânzare de active (Pachetele 1-5 şi parțial 7) 

încheiat între Oltchim SA în calitate de vânzător, Chimcomplex SA Borzești în calitate de cumpărător şi 

Serviciile Comerciale Române SA în calitate de Garant, inclusiv Prețul Tranzacției (fără a se aduce atingere 

posibilității de completări şi ajustări tehnice la proiectele de protocoale de transfer şi contracte ce figurează 

în anexe, în vederea finalizării vânzării).  

2. Prezentarea şi supunerea spre aprobare a contractului de vânzare active (Pachetul operațional 6) 

încheiat între Oltchim SA în calitate de vânzător şi Dynamic Selling Group SRL în calitate de cumpărător, 

inclusiv Pretul Tranzacției (fără a se aduce atingere posibilității de completări şi ajustări tehnice la proiectele 

de protocoale de transfer şi contracte ce figurează în anexe, în vederea finalizării vânzării).  

3. Prezentarea situației ofertelor angajante primite de la International Process Plants and Equipment Corp 

pentru pachetele de active 7, 8, 9 şi supunerea ofertelor pentru pachetele 8 şi 9 votului creditorilor 

respectiv, respingerea ofertei pentru pachetul 7.  

4. Prezentarea situației ofertelor primite de la Louisiana Chemical Equipment Company, LLC pentru 

pachetele de active 7, 8 şi 9 şi respingerea vânzării către acest ofertant.  

5. Prezentarea situației ofertelor primite de la White Tiger Wealth Management Ltd pentru pachetele de 

active 1, 3-5, 7, 8 şi parțial 9 şi respingerea vânzării către acest ofertant.  

6. Prezentarea situației ofertei primite de la Grup Feroviar Roman SA pentru pachetul de active 5 şi 

respingerea vănzării către acest ofertant.  
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7. Prezentarea situației ofertei primite de la RT Commerce LTD pentru pachetul de active 5 şi respingerea 

vânzării către acest ofertant.  

8. Prezentarea situației ofertei primite de la BNS Grup pentru pachetul de active 7 şi respingerea vânzării 

către acest ofertant.  

9. Prezentarea situației ofertelor primite de la AIOTEC GmbH pentru pachetul de active 7 şi 8 şi 

respingerea vănzării către acest ofertant.  
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