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conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii si operatiuni de piata 
si ale  Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de 

piata 
                         

Data raportarii: 14.10.2020 
 
Numele societății: Chimcomplex S.A. Borzești 
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Fax nr.: 0234.302102 
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Cod LEI (Legal Entity Identifier): 549300FCIHJZOG56WD36 
Capital social subscris și vărsat: 296.504.060,58 lei 
Piața pe care sunt tranzacționate valorile mobiliare: Bursa de Valori București, ATS – 
AeRO, simbol CHOB  
Evenimentul care se raportează:  

 

 DECIZIA nr. 1 a Consiliului de Administrație al 

Chimcomplex SA Borzești, din 12 octombrie 2020 

 

  

 În conformitate cu prevederile art. 141 coroborat cu art. 142 din Legea nr. 31/1990, cu 

prevederile art. 13 din Actul constitutiv al societății Chimcomplex S.A. Borzești, precum și cu 

Hotărârea AGEA din data de 25.05.2020, Consiliul de Administrație al Societății Chimcomplex 

SA Borzești, emite prezenta decizie: 

 

Se aproba termenii si conditiile Etapei a II-a a majorarii de capital (din cadrul operatiunii 

de majorare de capital social a CHIMCOMPLEX S.A. aprobata prin AGEA din data de 

25.05.2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, nr. 1937/10.06.2020), 

dupa cum urmeaza: 

 

 Actiunile ramase ramase nesubscrise in urma exercitarii dreptului de preferinta vor fi 

vandute printr-o oferta publica adresata unui numar mai mic de 150 investitori, agreati de 

Consiliul de Administratie al CHIMCOMPLEX S.A.; 

 

 Etapa a II-a va avea o durata de 140 zile calendaristice incepand cu ziua lucratoare 

imediat urmatoare zilei in care Consiliul de Administratie al CHIMCOMPLEX S.A. va 

transmite catre BVB Raportul privind subscrierea in perioada de exercitare a dreptului de 

preferinta; 

 



 La momentul primirii formularului de subscriere si documentelor aferente din partea 

investitorilor interesati, Intermediarul ESTINVEST va informa Consiliul de 

Administratie al CHIMCOMPLEX S.A. despre identitatea subscriitorului;   

 

 In termen de 2 zile lucratoare de la data primirii informarii de la Intermediar, Consiliul de 

Administratie va instiinta Intermediarul despre acceptarea/neacceptarea respectivei 

subscrieri; lipsa unui raspuns din partea Consiliului de administratie in termenul de 2 zile 

nu echivaleaza cu acceptarea tacita a unui investitor; 

 

 Pretul de subscriere in cadrul etapei a II -a a majorarii de capital este 1,88 lei/actiune, din 

care 0,62 lei/actiune reprezinta prima de emisiune; 

 

 Subscrierea in Etapa a II-a se face dupa principiul “primul venit – primul servit”; 

 

 Consiliul de Administratie al Chimcomplex va putea hotari inchiderea anticipata a Etapei 

a II-a a majorarii de capital social in cazul in care constata ca nivelul subscrierii este de 

minim 10% din numarul de actiuni disponibile in Etapa a II-a; 

 Operatiunea de subscriere din Etapa II se va realiza cu respectarea prevederilor art. 1 alin. 

(4) lit. b) din Regulamentul nr. 1129 din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie 

publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori 

mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 

2003/71/CE, intrucat se adreseaza unui numar mai mic de 150 de persoane. 

  
    Director General,                                    Director Financiar, 
     Tivadar Runtag                                                                 Adrian Dumitriu 

 
 


