CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii
Comerciale „Oltchim” – S.A. Râmnicu Vâlcea
Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.
Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2006 privind
unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale „Oltchim” – S.A.
Râmnicu Vâlcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 565 din 29 iunie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 30/2007, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.1. - (1) Se autorizează Autoritatea pentru Valorificarea Activelor
Statului, denumită în continuare A.V.A.S., să efectueze conversia în
acţiuni a întregii creanţe deţinute de A.V.A.S. faţă de Societatea
Comercială „Oltchim” – S.A. Râmnicu Vâlcea şi majorarea
corespunzătoare a capitalului social al acestei societăţi comerciale. Pentru
determinarea valorii cu care se majorează capitalul social, se va lua în
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calcul valoarea întregii creanţe deţinute de A.V.A.S. faţă de Societatea
Comercială „Oltchim” – S.A. Râmnicu Vâlcea ca urmare a preluării
acesteia de la Ministerul Economiei şi Finanţelor. Valoarea creanţei supusă
conversiei va fi determinată raportat la data care precede cu 30 de zile data
publicării în Monitorul Oficial al României, a convocării adunării generale
extraordinare a acţionarilor.
(2) Majorarea capitalului social ce va fi realizată conform
prevederilor alin. (1), se va face cu acordarea dreptului de preferinţă tuturor
acţionarilor înregistraţi în registrul acţionarilor Societăţii Comerciale
„Oltchim” – S.A. Râmnicu Vâlcea la data de înregistrare, cu excepţia
acţionarului A.V.A. S. care beneficiază de conversia creanţelor în acţiuni.
(3) Data de înregistrare va fi stabilită cu respectarea prevederilor
art. 238 alin (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu
modificările şi completările ulterioare.
(4) Acţionarilor deţinători de drepturi de preferinţă li se va acorda
posibilitatea tranzacţionării drepturilor de preferinţă pe piaţa de capital.
Perioada de tranzacţionare a drepturilor de preferinţă va fi de 10 zile
lucrătoare.
(5) Prin derogare de la prevederile art. 216 din Legea nr. 31/1990
privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, exercitarea drepturilor de preferinţă se va realiza într-un interval
de 30 de zile calendaristice, ulterior încheierii perioadei de tranzacţionare a
drepturilor de preferinţă.
(6) Deţinătorii de drepturi de preferinţă pot subscrie acţiuni în cadrul
majorării capitalului social, proporţional cu numărul de drepturi de
preferinţă deţinute la sfârşitul perioadei de tranzacţionare a drepturilor de
preferinţă. Preţul de emisiune al unei acţiuni subscrise în cadrul exercitării
dreptului de preferinţă este egal cu valoarea nominală a unei acţiuni emise
de Societatea Comercială „Oltchim” – S.A. Râmnicu Vâlcea.
(7) În situaţia în care, în intervalul de exercitare a dreptului de
preferinţă, acţiunile emise în cadrul majorării de capital social, cu excepţia
celor destinate A.V.A.S., nu vor fi subscrise în totalitate de deţinătorii
drepturilor de preferinţă, acţiunile rămase nesubscrise vor fi vândute prin
ofertă publică primară, în condiţiile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de
capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi a reglementărilor
emise în aplicarea acesteia. Perioada de subscriere în cadrul ofertei publice
primare de vânzare a acţiunilor va fi de 10 zile lucrătoare.
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(8) Preţul de vânzare a unei acţiuni în cadrul ofertei publice primare
va fi stabilit de către consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale
„Oltchim” – S.A. Râmnicu Vâlcea, în baza unui raport de evaluare. Preţul
de vânzare în cadrul ofertei publice primare va fi mai mare decât preţul de
subscriere a acţiunilor de către deţinătorii drepturilor de preferinţă.
(9) Acţiunile subscrise, atât în exercitarea dreptului de preferinţă, cât
şi în cadrul ofertei publice primare, vor fi integral plătite la data
subscrierii.”
2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 2. – După finalizarea operaţiunilor prevăzute la art. 1, A.V.A.S.
este mandatată să convoace adunarea generală a acţionarilor Societăţii
Comerciale „Oltchim” – S.A. Râmnicu Vâlcea, în cadrul căreia să se
stabilească valoarea capitalului social al societăţii, rezultată în urma
conversiei creanţei A.V.A.S., a subscrierilor efectuate de acţionarii
minoritari şi dobânditorii drepturilor de preferinţă, precum şi în cadrul
ofertei publice primare.”
3. Articolul 3 se abrogă.
4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.4. – Operaţiunile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă vor
fi analizate de către A.V.A.S. în conformitate cu prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în
domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.137/2007.”
Art. II. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2006 privind
unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale „Oltchim” – S.A.
Râmnicu Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse
prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României,
Partea I, dându-se textelor o nouă renumerotare.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în
şedinţa din 18 martie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constituţia României, republicată.
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