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Către,
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Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

Raport curent conform prevederilor art.82 din Legea nr.24/2017
Data raportului: 12.04.2018
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
următoarelor două contracte 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
Natura contractului

DA 18073/32737/09.03.2018

DA 18099/33182/04.04.2018

Prestări servicii

Prestări servicii

Durata
contractului

De la data semnării contractului
până la îndeplinirea obligațiilor de
către părți
Efectuarea de lucrări de reparații la
compresorul de clor din cadrul secției
Electroliza cu Membrane

De la data semnării contractului
până la îndeplinirea obligațiilor
de către părți
Efectuarea de lucrări de protecție
anticorozivă exterioară la 22 de
vagoane
cisternă
și
protecție
interioară la 14 vagoane cisternă
transport CF-leșie sodă izolate termic
411.801,08 lei(valoare
estimativă)

Descrierea obiectului
contractului

Valoare fără TVA

363.313,50 lei
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Garanţii

Penalităţi

Termene și
modalităti de plată

Creanțe reciproce la
31.03.2018

Executantul
garantează
calitatea Executantul garantează calitatea
execuției lucrării timp de 24 luni de la execuției lucrării timp de 2 ani de la
data semnării procesului verbal de data semnării procesului verbal de
recepție.
recepție.
Garanția de bună execuție este de 5% Garanția de bună execuție este de 3%
din valoarea fiecărei facturi și se va din valoarea facturată și se va restitui
reține de către beneficiar pe o perioadă după 12 luni de la recepție.
de 24 luni de la emiterea facturii.
- 0,1% pe zi de întârziere, calculate la - 0,1% pe zi de întârziere, calculate la
valoarea
obligației
neexecutate, valoarea
obligației
neexecutate,
executate
cu
întarziere
sau executate
cu
întarziere
sau
necorespunzător, pentru primele 15 zile necorespunzător, pentru primele 15
de întârziere;
zile de întârziere;
-5% pe zi de întârziere începând cu ziua -10% pe zi de întârziere începând cu
a 16-a de întârziere.
ziua a 16-a de întârziere.
Cuantumul penalităților nu va depăși Cuantumul penalităților nu va depăși
valoarea obligației asupra căreia se valoarea obligației asupra căreia se
aplică.
aplică.
- 30% avans plătit în termen de 15
După recepția cantitativă și
zile de la primirea facturii fiscale;
calitativă a lucrărilor, cu ordin de
- 70% cu ordin de plată, scadența
plata, la 60 zile de la primirea
la 30 de zile de la emiterea de
facturii.
către executant a facturii fiscale
însoțită de procesul verbal de
recepție semnat de beneficiar.
Oltchim SA datorează societății Sistemplast SA suma de 460.383,53 lei
Oltchim SA are de încasat de la Sistemplast SA suma de 2.166,00 lei
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