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HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE 
A ACTIONARILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI 

din data de 03.03.2020 
 

Art. 1. Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie al 
societatii Chimcomplex SA Borzesti. 

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi “Pentru”, 
reprezentand 99,999118% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774882% din 
capitalul social. S-au inregistrat 1.820 abtineri, reprezentand 0,000881% din voturile valabil 
exprimate in sedinta, respectiv 0,000773% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi 
„impotriva”. 
Art. 2. Se aproba Politica de remunerare pentru administratori si directori executivi. 

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi “Pentru”, 
reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774882% din capitalul 
social. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva” si nici abtineri.  
Art. 3. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze toate 
regulamentele si politicile aplicabile in cadrul societatii Chimcomplex SA Borzesti. 

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi “Pentru”, 
reprezentand 99,999118% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774882% din 
capitalul social. S-au inregistrat 1.820 abtineri, reprezentand 0,000881% din voturile valabil 
exprimate in sedinta, respectiv 0,000773% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi 
„impotriva”. 
Art. 4. In urma votului secret exprimat, este ales in functia de administrator, membru al 
Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti, domnul Staicu Dumitru 
Florian, cu domiciliul in Brasov, de profesie doctor in stiinte economice. 

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi “Pentru”, 
reprezentand 99,999118% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774882% din 
capitalul social. S-au inregistrat 1.820 abtineri, reprezentand 0,000881% din voturile valabil 
exprimate in sedinta, respectiv 0,000773% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi 
„impotriva”. 
Art. 5. Se aproba ca perioada mandatului administratorului nou ales sa fie pana la data de 
23.08.2020 cand expira si mandatele celorlalti administratori alesi prin AGOA din 21.08.2019 si 



hotaraste ca indemnizatia acestuia sa fie stabilita in baza Politicii de remunerare pentru 
administratori si directori executivi, aprobata de AGOA. 

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi “Pentru”, 
reprezentand 99,999118% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774882% din 
capitalul social. S-au inregistrat 1.820 abtineri, reprezentand 0,000881% din voturile valabil 
exprimate in sedinta, respectiv 0,000773% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi 
„impotriva”. 
Art. 6. Se aproba încheierea contractului de administrare cu noul administrator ales de 
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Chimcomplex SA Borzesti. 

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi “Pentru”, 
reprezentand 99,999118% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774882% din 
capitalul social. S-au inregistrat 1.820 abtineri, reprezentand 0,000881% din voturile valabil 
exprimate in sedinta, respectiv 0,000773% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi 
„impotriva”. 
Art. 7. Se aproba mandatarea reprezentantului legal (administratorul unic) al actionarului 
majoritar societatea C.R.C. Alchemy Holding B.V., sa semneze din partea acționarilor contractul 
de administrare cu administratorul nou ales. 

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi “Pentru”, 
reprezentand 99,999118% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774882% din 
capitalul social. S-au inregistrat 1.820 abtineri, reprezentand 0,000881% din voturile valabil 
exprimate in sedinta, respectiv 0,000773% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi 
„impotriva”. 
Art. 8. Se aproba data de 20.03.2020, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a 
acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, 
in conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2018. 

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi “Pentru”, 
reprezentand 99,999118% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774882% din 
capitalul social. S-au inregistrat 1.820 abtineri, reprezentand 0,000881% din voturile valabil 
exprimate in sedinta, respectiv 0,000773% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi 
„impotriva”. 
Art. 9. Se aproba data de 19.03.2020, ca data “ex date”, adică data anterioara datei de 

înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare 

obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din 

respectiva hotărâre, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, cu 

modificările si completările ulterioare. 

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi “Pentru”, 
reprezentand 99,999118% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774882% din 
capitalul social. S-au inregistrat 1.820 abtineri, reprezentand 0,000881% din voturile valabil 
exprimate in sedinta, respectiv 0,000773% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi 
„impotriva”. 
Art. 10. Se aproba imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, pentru a actiona pe seama 
societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de inregistrarea la Oficiul 
Registrului Comertului Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii 
generale a actionarilor.  

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi “Pentru”, 
reprezentand 99,999118% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774882% din 
capitalul social. S-au inregistrat 1.820 abtineri, reprezentand 0,000881% din voturile valabil 
exprimate in sedinta, respectiv 0,000773% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi 
„impotriva”. 

 
 

 



HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 
A ACTIONARILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI 

din data de 03.03.2020 
 

H O T A R A S T E : 

Art. 1. Se aproba forma actualizata a actului constitutiv al societatii Chimcomplex SA Borzesti. 
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi “Pentru”, 

reprezentand 99,872239% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774882% din 
capitalul social. S-au inregistrat 1.820 abtineri, reprezentand 0,000880% din voturile valabil 
exprimate in sedinta, respectiv 0,000773% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi 
„impotriva”. 
Art. 2. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze forma 
actualizata a Actului constitutiv al Societatii Chimcomplex SA Borzesti. 

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi “Pentru”, 
reprezentand 99,872239% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774882% din 
capitalul social. S-au inregistrat 1.820 abtineri, reprezentand 0,000880% din voturile valabil 
exprimate in sedinta, respectiv 0,000773% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi 
„impotriva”. 
Art. 3. Se aproba negocierea, incheierea si semnarea de catre Societate cu o institutie de 
credit, a preluarii/refinantarii facilitatii de credit de capital de lucru (revolving) in valoare de 15 
milioane EUR acordata de VTB Bank conform contractului de facilitate de credit din data de 30 
noiembrie 2018 si constituirea de garantii imobiliare si mobiliare in vederea garantarii tuturor 
obligatiilor ce vor fi asumate de Societate fata de institutia de credit finantatoare, inclusiv ipoteci 
imobiliare si mobiliare asupra activelor Societatii ce exced valoarea de 20% din totalul activelor 
imobilizate, creante, conturi si alte bunuri mobile corporale sau incorporale ale Societatii, 
aprobarea vizand inclusiv negocierea, incheiarea si semnarea de catre Societate a unei facilitati 
de credit impreuna cu garantiile aferente, conform termenilor si conditiilor stabilite in oferta 
Eximbank. 

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi “Pentru”, 
reprezentand 99,872239% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774882% din 
capitalul social. S-au inregistrat 262.411 voturi „impotriva”, reprezentand 0,126880% din voturile 
valabil exprimate in sedinta, respectiv 0,111512% din capitalul social. S-au inregistrat 1.820 
abtineri. Hesketh Enterprises a votat „impotriva”. 
Art. 4. Se aproba negocierea, incheierea si semnarea de catre Societate a unei facilitati de 
factoring de 6 milioane EUR, garantata cu ipoteca pe conturi, ipoteca pe creantele rezultand din 
contracte comerciale, precum si orice alte garantii asupra activelor Societatii, in vederea 
garantarii tuturor obligatiilor ce vor fi asumate de Societate fata de institutia de credit 
finantatoare. 

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi “Pentru”, 
reprezentand 99,872239% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774882% din 
capitalul social. S-au inregistrat 1.820 abtineri, reprezentand 0,000880% din voturile valabil 
exprimate in sedinta, respectiv 0,000773% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi 
„impotriva”. 
Art. 5. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie, in vederea aducerii la indeplinirea a 
operatiunilor mentionate la punctele 3 si 4 de mai sus: 
- sa intreprinda si sa efectueze toate si oricare actiuni, demersuri si lucruri necesare si utile 
Societatii; 
- sa negocieze si sa decida asupra oricaror termenii si conditii de refinantare/preluare a 
finantarii existente si sa semneze orice contracte avand ca obiect preluarea/refinantarea 
facilitatii de credit de capital de lucru (revolving) mentionate, precum si constituirea de garantii 
imobiliare si mobiliare in vederea garantarii tuturor obligatiilor ce vor fi asumate de Societate 



fata de institutia de credit finantatoare, inclusiv ipoteci imobiliare si mobiliare asupra unor active 
din categoria activelor imobilizate ale  ocietății, a căror valoare depă e te, individual sau 
cumulat, pe durata unui e erci iu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, precum si 
asupra creante, conturi si alte bunuri mobile corporale sau incorporale ale Societatii, dupa cum 
va considera necesar si util Societatii; 
- sa negocieze si sa decida asupra oricaror termenii si conditii privind facilitatea de factoring 
precum si constituirea de garantii imobiliare si mobiliare in vederea garantarii tuturor obligatiilor 
ce vor fi asumate de Societate fata de institutia de credit finantatoare; 
- sa negocieze, sa isi asume si sa decida in numele si pe seama Societatii orice clauza 
contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de 
rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului in orice alta moneda, 
constituirea si/sau modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente 
creditului, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta actionarilor Societatii); 
- sa indeplineasca toate si orice demersuri si formalitati necesare aducerii la indeplinire, 
incheierii oricaror contracte de finantare si de garantie imobiliare sau mobiliare si a oricaror alte 
documente necesare sau solicitate de institutiile de credit; 
- sa subdelege toate si oricare dintre indatoririle de mai sus. 

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi “Pentru”, 
reprezentand 99,872239% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774882% din 
capitalul social. S-au inregistrat 1.820 abtineri, reprezentand 0,000880% din voturile valabil 
exprimate in sedinta, respectiv 0,000773% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi 
„impotriva”. 
Art. 6. Se aproba garantarea prin fideiusiune: 

- a facilitatii de credit in suma de 1.150.000 RON contractata de Imprumutatul A6 IMPEX 
S.A., cu sediul in mun. Dej, strada Bistritei, nr. 63, judetul Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului 
Comertului sub nr. J12/1338/2007, Identificator Unic la Nivel European (EUID): 
ROONRC.J12/1338/2007, cod unic de inregistrare 21381692, de la First Bank  .A. („Banca”), 
conform contractului de credit nr. 703 din data de 11.11.2016, cu toate modificarile si 
completarile ulterioare; 

- a facilitatii de credit in suma de 3.572.850,20 RON, contractata de Imprumutatul A6 
IMPEX S.A., cu sediul in mun. Dej, strada Bistritei, nr. 63, judetul Cluj, inregistrata la Oficiul 
Registrului Comertului sub nr. J12/1338/2007, Identificator Unic la Nivel European (EUID): 
ROONRC.J12/1338/2007, cod unic de inregistrare 21381692 de la First Bank  .A. („Banca”), 
conform contractului de credit nr. 244 din data de 13.05.2016, cu toate modificarile si 
completarile ulterioare. 

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi “Pentru”, 
reprezentand 99,872239% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774882% din 
capitalul social. S-au inregistrat 262.411 voturi „impotriva”, reprezentand 0,126880% din voturile 
valabil exprimate in sedinta, respectiv 0,111512% din capitalul social. S-au inregistrat 1.820 
abtineri. Hesketh Enterprises a votat „impotriva”. 
Art. 7. Se aproba mandatarea domnului Directorului Tehnic al Chimcomplex SA Borzesti, ing. 
Dumitru Coman si a doamnei Director Economic al Chimcomplex SA Borzesti, ec. Anisoara 
Alexa, care va/vor reprezenta Societatea in relatia cu Banca: 
 a) sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama Societatii orice clauza 
contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de 
rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului in orice alta moneda, 
modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum si 
asumarea oricarei clauze ce tine de competenta asociatilor etc.);  
b) sa semneze in numele si pe seama Societatii:  

(i) Contractul de credit, Contractul de fideiusiune, orice act aditional la acestea;  
(ii) orice document in legatura cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate de 
Banca. 



In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi “Pentru”, 
reprezentand 99,872239% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774882% din 
capitalul social. S-au inregistrat 262.411 voturi „impotriva”, reprezentand 0,126880% din voturile 
valabil exprimate in sedinta, respectiv 0,111512% din capitalul social. S-au inregistrat 1.820 
abtineri. Hesketh Enterprises a votat „impotriva”. 
Art. 8. Se aproba data de 20.03.2020, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a 
acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, 
in conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2018. 

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi “Pentru”, 
reprezentand 99,872239% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774882% din 
capitalul social. S-au inregistrat 262.411 voturi „impotriva”, reprezentand 0,126880% din voturile 
valabil exprimate in sedinta, respectiv 0,111512% din capitalul social. S-au inregistrat 1.820 
abtineri. Hesketh Enterprises a votat „impotriva”. 
Art. 9. Se aproba data de 19.03.2020, ca data “ex date”, adică data anterioara datei de 

înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare 

obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din 

respectiva hotărâre, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, cu 

modificările si completările ulterioare. 

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi “Pentru”, 
reprezentand 99,872239% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774882% din 
capitalul social. S-au inregistrat 262.411 voturi „impotriva”, reprezentand 0,126880% din voturile 
valabil exprimate in sedinta, respectiv 0,111512% din capitalul social. S-au inregistrat 1.820 
abtineri. Hesketh Enterprises a votat „impotriva”. 
Art. 10. Se aproba imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, pentru a actiona pe seama 
societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de inregistrarea la Oficiul 
Registrului Comertului Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii 
generale a actionarilor. 

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi “Pentru”, 
reprezentand 99,872239% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774882% din 
capitalul social. S-au inregistrat 262.411 voturi „impotriva”, reprezentand 0,126880% din voturile 
valabil exprimate in sedinta, respectiv 0,111512% din capitalul social. S-au inregistrat 1.820 
abtineri. Hesketh Enterprises a votat „impotriva”. 

 
 

       Director Tehnic,                                    Director Economic, 
  ing. Dumitru Coman                                                           ec. Anisoara Alexa 


