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Piața pe care sunt tranzacționate valorile mobiliare: Bursa de Valori București – 
Categoria Standard, simbol CRC 
Evenimentul care se raportează: Informații în ceea ce privește punerea la dispoziția 
acționarilor a situațiilor financiare consolidate, respectiv a raportului de audit al situațiilor 
financiare consolidate, în conformitate cu prevederile art. 65 al. 3 și al. 4 din Legea nr. 
24/2017, republicată și ale art. 223 lit. A din Regulamentul ASF nr. 5/2018. 
 

Societatea Chimcomplex SA Borzești, în calitate de emitent, vă aduce la cunoștință 
că în data de 29.04.2022, Societatea a publicat pe web site-ul Bursei de Valori București 
(„BVB”) Raportul anual pe anul 2021 – Situațiile Financiare Anuale pe anul 2021. 

Societatea s-a transferat de pe Piața AeRo Standard pe Piața Reglementată a BVB la 
data de 17.01.2022, deci relativ recent. 

Transferul pe segmentul principal al BVB a generat necesitatea efectuării unor operațiuni 
suplimentare, mai complexe pentru Societate și a adus cu sine modificări, cum ar fi 
întocmirea de conturi consolidate și publicarea situațiilor financiare consolidate, respectiv a 
raportului de audit al situațiilor financiare consolidate. 

Întârzierea în publicarea situațiilor financiare consolidate și a raportului de audit 
consolidat s-a datorat tocmai transferului recent pe segmentul principal al BVB și a 
modificărilor aferente. 

Prin prezentul raport, dorim să informăm acționarii Societății și utilizatorii informațiilor 
contabile că elaborarea și auditarea situațiilor financiare consolidate este în curs de finalizare 
și că, atât situațiile financiare consolidate, cât și raportul de audit al situațiilor financiare 
consolidate vor fi făcute publice până la data de 31.05.2022. 

 
    PRESEDINTE C.A., 
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