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______________________________________________________________ 

Nr. inregistrate:1877/20.02.2017 

Către, 

Bursa de Valori București 
Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 
 

Raport curent conform prevederilor art.225 din Legea nr.297/2004  și  Regulamentului CNVM  nr.1/2006 
 

Data raportului : 20.02.2017                    
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 
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.225 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital 
 

Oltchim SA raportează următorul contract încheiat cu societatea Sistemplast SA Rm. Vâlcea 
la care deține 94,4% din capitalul social: 
 

Număr contract şi 
data încheierii 

DA 17023 / 28802 / 06.02.2017 

Natura 
contractului 

Prestări servicii 

Durata 
contractului 

De la data semnarii  până la îndeplinirea obligațiilor de către părți 

Descrierea obiectului 
contractului 

Executare lucrări de protecție anticorozivă interioară și exterioară pentru 
15 vagoane cisternă de transport leșie sodă 

Valoarea estimativă, 
fără TVA 

301.053,60 lei 

Garanţii 

Executantul garantează lucrările pe o perioadă de 2 ani de la data semnării 
procesului verbal de recepție.Din situațiile de plată se va reține de către 
beneficiar 3% din valoarea de plată ca garanție de bună execuție care se va 
restitui după 12 luni de la recepție 

Penalităţi 

0,01% pe zi de întârziere calculate la valoarea obligației neexecutată sau 
executată necorespunzator, începând cu ziua următoare a scadenței. 
Cuantumul penalităților nu va depăși valoarea obligației neexecutată total 
sau partial, necorespunzător sau executată cu întârziere 
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Termene și 
modalităti de plată 

Ordin de plată sau prin compensare, în termen de 60 de zile de la data 
emiterii facturii 

Creanțe reciproce 
la 31.01.2017 

Oltchim SA datorează societății Sistemplast SA  suma de 644.680,13 lei  
Oltchim SA are de încasat de la Sistemplast SA suma de 1.999,90 lei 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Administrator judiciar, 
ROMINSOLV SPRL 
 
 

Administrator judiciar, 
BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL              
 

Administrator Special, 
Stănescu Bogdan 
 

Director General Adjunct, 
Avram Victor 
 
 
Director Economic, 
Smeu Alin 


