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Evenimentul care se raportează: strategii si evoluții pe Divizia Verde și Divizia 
Chimica 

Emitentul Chimcomplex SA Borzești aduce la cunoștința investitorilor următoarele: 
 
Consecventă cu strategiile sale în ceea ce privește dezvoltarea și operaționalizarea 

Diviziei Verzi, compania anunță că Alianța Europeană pentru Hidrogen Curat a selectat 3 
proiecte depuse de Chimcomplex SA Borzești spre a trece în etapele următoare. Aceste 
proiecte, codificate sub denumirea GreenComplex, vizează producția de hidrogen, 
hidrogenul ca materie primă pentru industria chimică și hidrogen pentru energie termică. 
Toate aceste proiecte răspund strategiei avute în vedere la nivelul industriei europene de 
valorificarea pe scară largă a hidrogenului în Europa.  
 

În ceea ce privește Divizia de Chimie și de integrare petrochimică, Compania 
anunță finalizarea unor studii preliminare și includerea oportunității dezvoltării unor 
parteneriate și  a achiziției Rompetrol (KMG International) în strategia de dezvoltare a 
societății, urmărindu-se formularea unei oferte în acest sens la începutul anului 2022. 

 
În scopul finanțării proiectelor menționate și implementării strategiilor de dezvoltare, 

Compania are în vedere demararea unei emisiuni de bonduri (obligațiuni) in prima 
jumătate a anului 2022 și atragerea de parteneri de equity, la acest moment fiind finalizat 
procesul de selecție a consultantului financiar internațional care va asista societatea 
Chimcomplex SA Borzești în acest demers, fiind vorba despre Rothschild & Cie.  

 
Vom informa investitorii în legătură cu evoluția tuturor evenimentelor menționate 

mai sus. 
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