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AVIZ
referitor la masurile de sprijin ce se intentioneaza a se acorda S.C.
Oltchim SA. Râmnicu Vâlcea continute de Proiectul de Hotarâre de
Guvern privind aprobarea strategiei de dezvoltare a Societatii
Comerciale "Oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea pentru perioada 20092012 În vederea pregatirii societatii comerciale pentru privatizare
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Analizând:
Proiectul de Hotarâre de Guvern privind aprobarea strategiei de
dezvoltare a Societatii Comerciale "Oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea
pentru perioada 2009-2012 în vederea pregatirii societatii comerciale
pentru privatizare, denumit în continuare "Proiect"
SI

Formularul standard
prevazute de Proiect,

de notificare

pentru masurile

de SprIjIn

înaintate în vederea avizarii de catre Autoritatea
Valorificarea
Activelor
Statului
(AVAS)
prin
nr.23226/14.07.2009,
înregistrata la Consiliul Concurentei
RG/3726/14.07.2009 si

pentru
adresa
cu nr.

constatând ca:
1. Proiectul

prevede urmatoarele masuri de SprIjIn pentru S.C.
Oltchim S.A. Râmnicu Vâlcea (Oltchim) care fac obiectul
notificarii la Comisia Europeana:
a) conversia în actiuni a întregii creante detinute de AVAS fata de
Oltchim, cu acordarea dreptului de preferinta tuturor
actionarilor si majorarea corespunzatoare a capitalului social al
societatii;
b) garantiile pe care Ministerul Finantelor Publice (MFP) le va
acorda, în valoare totala cumulata de pâna la 339,2 miI. EURO,
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2.

3.

4.

5.

6.

reprezentând 80% din valoarea unor credite bancare de pâna la
424 miI. EURO necesare Oltchim pentru realizarea programului
de investitii pentru perioada 2009-2012.
Aceste masuri de sprijin au ca obiectiv restabilirea echilibrului
economico- financiar al societatii, alinierea la normele comunitare
de protectie a mediului, cresterea competitivitatii si eficientei
societatii, în vederea asigurarii viabilitatii acesteia pe termen lung.
Statul român, prin Ministerul Economiei, este actionarul majoritar
al Oltchim, detinând o cota de 54,8% din actiunile societatii. În
acelasi timp, statul român este si creditor al societatii, detinând,
prin AVAS, o creanta de 538.336.541 lei (aprox. 134.584.135
EURO) fata de companie.
Autoritatile române considera ca masurile de sprijin notificate nu
constituie ajutor de stat întrucât în acest caz statul actioneaza ca un
creditor/investitor privat prudent în economia de piata care
urmareste maximizarea gradului de recuperare a creantei si/sau
obtinerea de profit pe termen lung. Astfel, masurile de sprijin
mentionate anterior sunt cuprinse în programul de dezvoltare a
societatii, fiind în acelasi timp parte a strategiei statului român
pentru asigurarea maximizarii beneficiilor pe care acesta le poate
obtine, într-o perioada de timp rezonabila, atât în calitate de
actionar, cât si în calitate de creditor al acestei societati.
Din informatiile prezentate în notificare rezulta ca, în comparatie
cu celelalte scenarii luate în calcul (lichidarea societatii, esalonarea
datoriilor AVAS, conversia partiala a creantei AVAS sau vânzare a
acesteia), implementarea conversiei datoriilor AVAS în actiuni,
însotita de acordarea garantiilor MFP, reprezinta cea mai buna
solutie pentru valorificarea creantei statului român si cresterea
valorii pachetului de actiuni pe care acesta îl detine în companie.
Astfel, din calculele prezentate în notificare, reiese faptul ca
veniturile estimative pe care statul român le poate obtine din
vânzarea pachetului de actiuni detinut la Oltchim, în perioada
2012-2013, ulterior implementarii masurilor precizate mai sus, sunt
în valoare de aprox. 285-300 milioane EURO. În situatia în care
statul ar opta pentru executarea silita a creantei AVAS în contextul
lichidarii societatii, alternativa uzitata de regula în asemenea
cazuri, veniturile estimate pe care le-ar obtine acesta ar fi de numai
13-15 milioane EURO.
Notificarea este completata în conformitate cu formularul standard
- "Informatii generale" la
cuprins în Anexa I, Partea I
Regulamentul
CE nr.
794/2004
privind
implementarea
Regulamentului Consiliului nr. 659/1999 referitor la regulile
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detaliate pentru aplicarea art. 93 al Tratatului CE, cu modificarile si
completarile ulterioare.

CONSILIUL CONCURENTEI
În temeiul Legii concurentei nr. 21/1996, republicata si al art. 8 alin. (1)
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind
procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 137/2007,

EMITE AVIZ
Pentru masurile de sprijin continute de Proiect ce se intentioneaza a se
acorda S.C. Oltchim S.A. Râmnicu Vâlcea si care urmeaza a fi notificate
Comisiei Europene.
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