
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: 17.12.2021 

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 Lei 

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

simbol CHOB  

Evenimentul care se raportează: Stadiu program de rascumparare actiuni proprii 

 

Avand in vedere:  

1. Hotararea AGEA Societatii Chimcomplex SA Borzesti din data de 30.06.2021 prin care s-a aprobat 

autorizarea Consiliului de Administrație să implementeze un program de răscumpărare a unui număr 

maxim de 7.059.620 acțiuni (maxim 3% din totalul acțiunilor care compun capitalul social), la un 

preț minim egal cu prețul de piață de la BVB la momentul achiziției și un preț maxim de 15 lei/acțiune, 

cu scopul îndeplinirii obligațiilor care decurg din Politica de Remunerare aprobată de Adunarea 

Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2021, respectiv distribuirea acțiunilor ca pachete 

motivaționale (stock option plan) administratorilor și managerilor care vor opta pentru această formă 

de remunerație variabilă,  precum și reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor. Autorizația 

de achiziție de acțiuni proprii se acordă pentru o perioadă de 18 luni de la data publicării hotărârii 

AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 



2. Decizia nr. 1 din data de 01.11.2021 a Consiliului de Administrație al Chimcomplex S.A. Borzești 

prin care s-a aprobat initierea etapei I a programului de rascumparare actiuni aprobat prin AGEA, 

comunicata prin raportul curent din data de 02.11.2021 

3. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii Chimcomplex SA Borzesti din 

data de 26.11.2021 prin care s-a aprobat actualizarea pretului maxim de rascumparare a actiunilor in 

cadrul programului de rascumparare aprobat prin AGEA din data de 30.06.2021, de la valoarea de 15 

lei/actiune, la valoarea de 30 lei/actiune, 

Va comunicam caracteristicile de derulare ale etapei I a programului de rascumparare actiuni 

(actualizate ca urmare a modificarii pretului maxim) 

i. Perioada derularii etapei I: 26.11.2021 – 25.11.2022; 

ii. Numar actiuni: maxim 2.000.000 actiuni; 

iii. Volumul zilnic: maxim 25% din volumul zilnic mediu tranzactionat in cursul lunii octombrie 

2021, luna care precede luna in care s-a efectuat dezvaluirea initiala a etapei I a programului, conform 

art. 3 alin (3) lit. a) din Regulamentul delegat UE 2016/1052; 

iv. Pret: pretul minim de achizitie va fi pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei, 

iar pretul maxim – 30 lei/actiune, conform hotararii AGEA din data de 26.11.2021; 

v. Scopul programului: distribuirea actiunilor ca pachete motivationale (stock option plan)  

administratorilor si managerilor; 

vi. Intermediar: Estinvest  

Derularea programului de rascumparare se va realiza cu respectarea conditiilor derogatorii prevazute 

in legislatia privind abuzul de piata care permit efectuarea de tranzactii in perioadele inchise ale 

emitentului, conform art. 5 alin. (1) din Regulamentul UE nr.596/2014 si art. 4 alin (2) lit. a) din 

Regulamentul Delegat UE nr. 1052/2016. 

 

PRESEDINTE C.A., 

av. dr.ec. Vuza Stefan 


