
 
 

Chimcomplex continuă integrarea diviziilor și anunță achiziția Sistemplast S.A. 

Râmnicu Vâlcea 

 

București, 26 mai 2022. Chimcomplex, cel mai mare producător local de produse chimice 

achiziționează un pachet de 2.138 de acțiuni, reprezentând 94,4% din capitalul social al 

Sistemplast S.A. Râmnicu Vâlcea. Compania localizată pe platforma Oltchim este 

specializată în furnizarea de soluții integrate de mecanică, proiectare, construcție, verificare 

și monitorizare lucrări industriale. Valoarea totală de achiziție este de 14.966.000 Lei. 

Conform anunțului public de la începutul lunii decembrie 2021 Chimcomplex intenționează 

aprofundarea și exploatarea tuturor sinergiilor, optimizărilor și integrărilor diviziilor la nivel de 

grup, sub umbrela CRC (acronim al sintagmei Compania Română de Chimie). 

 

Această achiziție marchează o altă piatră de hotar pentru Chimcomplex, susținând strategia 

sa de creștere și de a investi în capacități care oferă soluții industriale. Prin acestă tranzacție 

Chimcomplex continuă reintegrarea fabricilor de pe platforma Oltchim și extinde în mod 

semnificativ portofoliul de servicii Chimcomplex, crescându-și astfel prezența și în alte 

sectoare industriale.  

„Aristotel spunea că întregul reprezintă mai mult decât suma părților componente. Și acest 

citat cu siguranță se aplică la noi. Proiectele de investiții industriale, lucrări de mentenanță, 

modernizări tehnice și tehnologice sunt esențiale pentru evoluția performanței activelor și 

operațiunilor Chimcomplex și ale partenerilor săi. Pentru a alimenta creșterea și succesul 

afacerii, ne vom baza pe experiența și expertiza Sistemplast de peste 20 de ani de a 

coordona și realiza proiecte industriale de anvergură. Vedem o oportunitate extraordinară de 

a continua să ne unim forțele și să dăm un semnal puternic industriei românești. Când vine 

vorba de viitor suntem cu ochii în permanență pe imaginea de ansamblu”, a declarat Victor 

Avram, CEO Chimcomplex. 

Începând cu data de 17 ianuarie 2022 acțiunile Chimcomplex SA Borzesti sunt liber 

tranzacționate la categoria Standard a Bursei de Valori București, sub simbolul de piață 

CRC, continuându-și parcursul pe piața de capital început în 1996 pe Piața Aero. 

 

Despre Chimcomplex 

Chimcomplex este principalul producător și furnizor de substanțe chimice vitale din regiune, 

specializat în polioli, clorosodice și Oxo-Alcooli. Este o companie strategică pentru economia 



 
românească, cel mai mare combinat de produse chimice cu 2 platforme industriale la Onești și 

Râmnicu Vâlcea. Chimcomplex este o companie chimică cu o tradiție de aproape 70 de ani, care 

dezvoltă produse de calitate pentru o viață mai bună și un viitor sustenabil. În anul 2021 

Chimcomplex a înregistrat o cifră de afaceri de 2,244 miliarde de lei.  

 


