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Societate în faliment, in bankruptcy, en faillite

Către,
Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare
Raport curent conform prevederilor art.234, lit o) din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind
emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă
Data raportului:09.05.2019
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:
Începerea procedurii generale a falimentului Oltchim S.A.
Societatea Oltchim S.A. informează acționarii și pe cei interesați despre soluția instanței publicată pe
site-ul portal.just.ro, la termenul din 08.05.2019, în dosarul de insolvență nr. 887/90/2013 aflat pe
rolul Tribunalului Vâlcea, respectiv:
Instanța admite cererea formulată de consorţiul de administratori judiciari ROMINSOLV S.P.R.L. şi
BDO Business Restructuring S.P.R.L.
În temeiul art. 107 alin. (1) lit. C raportat la art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 dispune începerea
procedurii generale a falimentului debitoarei Oltchim S.A.
În temeiul art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 desemnează provizoriu, în calitate de lichidator
judiciar, consorţiul de lichidatori judiciari ROMINSOLV S.P.R.L. şi BDO Business Restructuring S.P.R.L.,
care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25 din Legea nr. 85/2006 şi care va avea o retribuţie
lunară de 1.000 lei.
În temeiul art. 107 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea
dreptului de administrare al debitoarei.
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Fixează termenul maxim de predare a gestiunii de către consorţiul de administratori judiciari,
împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii şi dispune predarea
către consorţiul de lichidatori judiciari, în termen de 5 zile de la pronunţarea prezentei, a tabelului
definitiv al creanţelor şi a listei creanţelor născute în cursul procedurii.
Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor şi Oficiului registrului
comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea în
Buletinul procedurilor de insolvenţă.
Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor creanţelor născute în cursul procedurii la
20.06.2019.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 05.07.2019.
Fixează termenul pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii la
11.07.2019.
Fixează termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la
30.07.2019.
În temeiul art. 113 din Legea nr. 85/2006, dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi
îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare.
În temeiul art. 48 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are
disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al lichidatorului judiciar.
Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii. În cazul exercitării căii de atac,
cererea se va depune la Tribunalul Vâlcea. Termen de fond 18.09.2019.
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