
Catre, 
 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. 

 
Raport curent  

 
conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii si operatiuni de piata si 

ale  Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata 
                         

Data raportarii: 02.08.2021 
 
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: 304.907.851,08 lei 
Piața pe care sunt tranzacționate valorile mobiliare: Bursa de Valori București, ATS – AeRO, 
simbol CHOB  
Evenimentul care se raportează: indreptare eroare materiala inscrisa la pct. 4 din Hotararea 
A.G.O.A. din data de 30.07.2021 

 
Societatea Chimcomplex SA Borzesti, in calitate de emitent, informeaza actionarii ca, in 

cadrul pct. 4 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30.07.2021, s-a 
strecurat o eroare materiala privind revocarea administratorilor, si anume, a fost mentionat gresit 
“Se aproba revocarea domnului Staicu Dumitru Florian din functia de administrator”, in loc de “Se 
aproba revocarea domnului Staicu Dumitru Florian si a domnului Colteanu Cristian Valentin din 
functia de administrator, respectiv descarcarea de gestiune a acestora.”, cum este corect, conform 
votului actionarilor societatii mentionat in procesul verbal al sedintei AGOA din data de 30.07.2021. 

Astfel, dupa indreptarea erorii materiale, pct. 4 din Hotararea A.G.O.A. din 30.07.2021, va 
avea urmatorul cuprins:  

“4. Se aproba revocarea domnului Staicu Dumitru Florian si a domnului Colteanu Cristian Valentin 
din functia de administrator, respectiv descarcarea de gestiune a acestora”. 

 

Prezentul document de indreptare eroare materiala se va anexa, atat la Procesul verbal de 
sedinta A.G.O.A. Chimcomplex SA Borzesti din data de 30.07.2021, cat si la Hotararea A.G.O.A. 
din data de 30.07.2021 si va fi comunicat actionarilor care au votat in cadrul A.G.O.A. din 
30.07.2021, precum si la BVB si ASF. 

 

    Director General,                          Director Financiar,   
    Tivadar Runtag                  Adrian Dumitriu 


