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Raport curent conform prevederilor art.82 din Legea nr.24/2017
Data raportului: 20.06.2018
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 unui
contract 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 18212/33871/14.06.2018

Durata
contractului

01.07.2018-30.06.2019

Descrierea obiectului
contractului

Executare servicii de întretinere, reparații utilaje statice, cisterne CF, supape de
siguranță, armături, conducte tehnologice și refacere izolații termice;
Executare servicii de întreținere și reparații utilaje dinamice;
Executare lucrări de mentenanță a echipamentelor electro-AMA și a instalațiilor
de climatizare;
Executare servicii de întreținere, revizii tehnice și reparații la mașinile de ridicatmacarale, mecanisme de ridicat, elevatoare pentru vehicule și mașini de ridicat de
tip special, ascensoare de persoane, ascensoare de mărfuri cu comanda interioară
și cu schip.

Prestări servicii

1

Valoare estimată fără
TVA

5.886.722 lei

Termene și
modalităti de plată

Executantul garantează calitatea execuției fiecărei lucrări în parte în funcție de
categoria acestora, respectiv de 6 luni de la data recepției pentru lucrările de
reparații și de 12 luni de la data recepției pentru lucrările noi(confecții).
Garanția de bună execuție este de 3% din valoarea fiecărei facturi urmând a fi
restituită după expirarea termenului de garanție al lucrării.
0,01% pe zi de întârziere din valoarea obligației neexecutate sau executate cu
întarziere ori necorespunzător. Cuantumul penalităților nu va depăși valoarea
debitului restant.
Ordin de plată sau compensare, în termen de 10 de zile de la data primirii
facturii.

Creanțe reciproce la
31.05.2018

Oltchim SA datorează societății Sistemplast SA suma de 468.366,06 lei
Oltchim SA are de încasat de la Sistemplast SA suma de 1.968,50 lei
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Administrator judiciar
ROMINSOLV SPRL

Administrator judiciar
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Administrator Special
Stănescu Bogdan
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Avram Victor

Director Economic
Smeu Alin
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