
 
Catre:  

Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF)  
Bursa de Valori Bucureşti (BVB)  

 
 

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: 12.02.2021 

 
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: informare privind subscrierea in cadrul Etapei I – exercitarea 
dreptului de preferinta, din cadrul majorarii de capital social aprobata prin AGEA 
CHIMCOMPLEX S.A. din data de 25.05.2020.  
 

Prin prezenta, va informam ca in data de 12.02.2021, Consiliul de Administratie al 
CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti a luat act de raportul emis de ESTINVEST S.A. Focsani privind 
subscrierea in cadrul Etapei I – exercitarea dreptului de preferinta, din cadrul majorarii de capital social 
hotarata prin AGEA CHIMCOMPLEX S.A. din data de 25.05.2020 si aprobata prin Decizia ASF nr. 
17/07.01.2021. 

Consiliul de Administratie constata ca in perioada de preemptiune, derulata in perioada 
12.01.2021 – 11.02.2021, s-au subscris 499.455 actiuni la pretul de subscriere de 1,26 lei/actiune, in 
valoare de 629.313,30 lei, reprezentand 0,2629% din numarul total de actiuni oferite. 
 

Astfel, din totalul de 190.000.000 actiuni oferite spre vanzare, au ramas nesubscrise 
189.500.545 actiuni, care vor fi vandute in Etapa a II-a majorarii de capital, printr-o oferta primara 
adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreati de Consiliul de Administratie al Emitentului, la 
pretul de vanzare de 1,88 lei/actiune, derulata exclusiv prin intermediul ESTINVEST S.A., ce se va 
desfasura in perioada 15.02.2021 – 15.04.2021, cu posibilitatea închiderii anticipate. 
 

De asemenea, Consiliul de Administratie informeaza actionarii care au subscris in perioada de 
exercitare a dreptului de preferinta ca li se vor înregistra actiunile in cont la Depozitarul Central, 
respectiv vor beneficia de toate drepturile si obligatiile ce decurg din acestea, abia dupa inregistrarea 
majorarii de capital, respectiv dupa încheierea etapei a doua a majorarii de capital. 

 
Cu stima, 
 
Presedinte C.A., 
dr.ec. Vuza Stefan 
 


