
Catre, 
 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 
  
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. 

 
 

Raport curent  
 

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: 10.11.2020 
 
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: 296.504.060,58 lei 
Piața pe care sunt tranzacționate valorile mobiliare: Bursa de Valori București, ATS – 
AeRO, simbol CHOB  
Evenimentul care se raportează:  

 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE 
A ACTIONARILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI 

din data de 09.11.2020 
 

Art. 1. Se aproba prelungirea pentru o perioada de 1 an, respectiv pana la data de 
26.10.2021, a mandatului domnului administrator Bancila Virgiliu,  a carui mandat expira la 
data de 26.10.2020.   
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.219.676 voturi “Pentru”, 
reprezentand 99,997644% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 96,982412% 
din capitalul social. S-au inregistrat 5.375 abtineri. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva”.  

 
Art. 2. Se aproba încheierea actului aditional la contractul de administrare cu administratorul 
a carui mandat a fost prelungit pentru o perioada de 1 an.  
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.219.676 voturi “Pentru”, 
reprezentand 99,997644% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 96,982412% 
din capitalul social. S-au inregistrat 5.375 abtineri. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva”.  

 
Art. 3. Se aproba mandatarea unei persoane care sa semneze din partea acționarilor actul 
aditional la contractul de administrare al administratorului a carui mandat a fost prelungit 
pentru o perioada de 1 an. 
In urma discutiilor purtate, actionarii prezenti in sedinta supun la vot prezentul punct si decid 
ca, actul aditional la contractul de administrare al administratorului a carui mandat a fost 



prelungit pentru o perioada de 1 an, sa fie semnat din partea actionarilor de catre 
reprezentantul legal (administratorul unic) al actionarului majoritar societatea C.R.C. 
Alchemy Holding B.V. 
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.219.676 voturi “Pentru”, 
reprezentand 99,997644% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 96,982412% 
din capitalul social. S-au inregistrat 5.375 abtineri. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva”.  
 
Art. 4. Se aproba data de 26.11.2020, ca data de inregistrare, adica de identificare a 
actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in 
conformitate cu dispozitiile Regulamentului 5/2018. 
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.219.676 voturi “Pentru”, 
reprezentand 99,997644% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 96,982412% 
din capitalul social. S-au inregistrat 5.375 abtineri. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva”.  

 
Art. 5. Se aproba data de 25.11.2020, ca data “ex date”, adica data anterioara datei de 
inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se 
tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile 
Regulamentului 5/2018. 
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.219.676 voturi “Pentru”, 
reprezentand 99,997644% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 96,982412% 
din capitalul social. S-au inregistrat 5.375 abtineri. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva”.  
 
Art. 6. Se aproba imputernicirea doamnei av. Costin Gabriela, pentru a actiona pe seama 
societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la 
indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru 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 228.225.051 voturi “Pentru”, 
reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 96,984696% din 
capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva” si nici abtineri. 

 
 
            Director General,                                     Director Financiar, 
   Tivadar Runtag                    Adrian Dumitriu 


