
Către, 

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 

  

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. 

 

Raport curent 

conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții si operațiuni de piață si 

ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață 

 

Data raportării: 16.04.2021 

Numele societății: Chimcomplex S.A. Borzești 

Adresa: Strada Industriilor nr. 3, Onești, județul Bacău 

Fax nr.: 0234.302102 

Tel: 0234.302250 

Cod unic de înregistrare: RO960322 

Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J04/493/1991 

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 549300FCIHJZOG56WD36 

Capital social subscris și vărsat: 296.504.060,58 lei 

Piața pe care sunt tranzacționate valorile mobiliare: Bursa de Valori București, ATS – AeRO, 

simbol CHOB  

Evenimentul care se raportează:  

 

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE NR. 1/16.04.2021 

Consiliul de Administrație al societății Chimcomplex SA Borzești, J04/493/1991, CUI 

RO960322, cu sediul in Municipiul Onești, strada Industriilor, nr. 3, județul Bacău, reunit in ședința 

din data de 16.04.2021, in conformitate cu prevederile legale si ale actului constitutiv, a decis 

următoarele: 

1. Aprobarea raportului emis de ESTINVEST S.A. Focșani privind subscrierea în cadrul Etapei II, 

din cadrul majorării de capital social aprobată prin AGEA CHIMCOMPLEX S.A. din data de 



25.05.2020 și prin Decizia ASF nr. 17/07.01.2021 și confirmarea listei investitorilor care au 

subscris în Etapa a doua a majorării de capital a Societății Chimcomplex S.A. Borzești.  

2. Aprobarea majorării capitalului social al Chimcomplex S.A. Borzești prin aport în numerar, 

hotărâtă prin AGEA CHIMCOMPLEX S.A. din data de 25.05.2020 și prin Decizia ASF nr. 

17/07.01.2021, de la valoarea de 296.504.060,58 Lei la valoarea de 304.907.851,08 Lei, prin 

emiterea unui număr de 6.669.675 acțiuni noi, în valoare de 8.403.790,50 Lei, la valoarea 

nominala de 1,26 Lei/acțiune, după cum urmează: 

 În perioada desfășurării procesului de majorare de capital social au fost subscrise 6.669.675 

acțiuni (3,5104% din numărul de total acțiuni oferite) în valoare de 8.403.790,50 Lei, din 

care s-a vărsat suma de 8.403.790,50 Lei, reprezentând 100% din valoarea acțiunilor 

subscrise. 

 În etapa I a majorării de capital social, derulată în perioada 12.01.2021 – 11.02.2021, s-au 

subscris 499.455 acțiuni (0,2629% din numărul total de acțiuni oferite), la prețul de 

subscriere de 1,26 lei/acțiune, în valoare de 629.313,30 Lei. 

 În etapa II a majorării de capital social, desfășurată în perioada 15.02.2021 – 15.04.2021, s-

au subscris 6.170.220 acțiuni (3,2560% din numărul de acțiuni oferite în etapa a II-a), la 

prețul de subscriere de 1,88 lei/acțiune, în valoare de 11.600.013,60 lei.  

 Prima de emisiune realizată din etapa a II-a de subscriere se va înregistra în contul societății 

Chimcomplex S.A. Borzești, conform legislației în vigoare.  

 Urmare a majorării, valoarea capitalului social este de 304.907.851,08 Lei, împărțit în 

241.990.358 acțiuni, fiecare în valoare nominala de 1,26 lei. 

3. Constatarea închiderii perioadei de subscriere și aprobarea anulării acțiunilor rămase 

nesubscrise (183.330.325 acțiuni nesubscrise). 

4. Aprobarea actualizării corespunzătoare a actului constitutiv al societății la capitolul „Capital 

Social”. 

5. Împuternicirea Lazarovici și Asociații SCA, prin avocat Amalia Lazarovici,  pentru a acționa pe 

seama societății, în vederea efectuării tuturor formalităților necesare pentru aducerea la 

îndeplinire a deciziilor adoptate, precum și pentru înregistrarea acestora la Oficiul Registrului 

Comerțului și publicarea la autoritățile competente.  

 

     CEO, Tivadar Runtag   


