
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: 27.04.2022 

 
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: 304.907.851 Lei 

Piața pe care sunt tranzacționate valorile mobiliare: Bursa de Valori București – Categoria Standard, simbol CRC 

Evenimentul important care se raportează: NOTIFICARE TRANZACTII conform Regulament UE 523/2016 persoane care exercita 
responsabilitati de conducere sau persoane care au o legatura stransa cu acestea – cf. Regulament UE 596/2014, Art. 3, alin. (26), Art. 
19, alin (1), (8) 

 

Societatea Chimcomplex SA Borzesti, in calitate de emitent, va aduce la cunostinta ca s-au primit NOTIFICARI TRANZACTII 
intocmite conform Regulamentului UE 523/2016 privind persoanele care exercita responsabilitati de conducere sau persoanele care au 
o legatura stransa cu acestea – cf. Regulament UE 596/2014, Art. 3, alin. (26), Art. 19, alin (1), (8), astfel: 



1. Doamna VUZA ALEXANDRA ANUTA, in calitate de persoana in stransa legatura cu o persoană ce exercită responsabilități de 
conducere – Stefan Vuza - Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti, a informat  emitentul 
cu privire la tranzactia efectuata in data de 20.04.2022, respectiv vanzarea unui numar de 25.994 actiuni; 

2. Societatea NOVA TEXTILE BUMBAC SRL PITESTI, in calitate de persoana in stransa legatura cu o persoană ce exercită 
responsabilități de conducere – Stefan Vuza - Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti, a 
informat  emitentul cu privire la tranzactia efectuata in data de 20.04.2022, respectiv vanzarea unui numar de 77.980 actiuni; 

3. Societatea INAV SA BUCURESTI, in calitate de persoana in stransa legatura cu o persoană ce exercită responsabilități de 
conducere – Stefan Vuza - Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti, a informat  emitentul 
cu privire la tranzactia efectuata in data de 20.04.2022, respectiv vanzarea unui numar de 79.713 actiuni; 

4. Societatea IASITEX SA IASI, in calitate de persoana in stransa legatura cu o persoană ce exercită responsabilități de conducere 
– Stefan Vuza - Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti, a informat  emitentul cu privire la 
tranzactia efectuata in data de 20.04.2022, respectiv vanzarea unui numar de 157.384 actiuni; 

5. Societatea C.R.C.ALCHEMY HOLDING BV, in calitate de persoana in stransa legatura cu o persoană ce exercită responsabilități 
de conducere – Stefan Vuza - Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti, a informat  
emitentul cu privire la tranzactia efectuata in data de 20.04.2022, respectiv vanzarea unui numar de 491.256 actiuni; 

6. Societatea CONTACTOARE SA BUZAU, in calitate de persoana in stransa legatura cu o persoană ce exercită responsabilități de 
conducere – Stefan Vuza - Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti, a informat  emitentul 
cu privire la tranzactia efectuata in data de 20.04.2022, respectiv vanzarea unui numar de 42.352 actiuni; 
 

 

NOTIFICARI TRANZACTII pot fi vizualizate accesand link-ul de mai jos. 

 

   PRESEDINTE C.A., 
        dr.ec.av. Vuza Stefan 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
                                            
 

 
 
 

                                       NOTIFICARE TRANZACTII 
conform Regulamentului UE 523/2016 

 
persoane care exercita responsabilitati de conducere sau persoane care au o legatura stransa cu acestea – cf. Regulament  UE 596/2014, Art 3, alin 

(26), Art 19, alin (1), (8) 

 
 

Datele 
persoanei care 

exercita 
responsabilitat
i de conducere 
/ ale persoanei 

care are o 
legatura 

stransa cu 
aceasta 

Motivul notificarii Detalii aferente emitentului Detalii privind tranzactia (tranzactiile) 

 Pretul 
(preturile) si 

volumul 
(volumele) 

Informatii 
agregate 

 

Numele Pozitie/Functie Notificare 
initiala/Modifica

re 

Denumirea Cod LEI Descrierea 
instrumentului 

financiar, a tipului 
de instrument 

Codul de 
identificare 

Natura 
tranzactiei 

Pretul Volum Pret Volum 
agregat 

Data tranz Locul tranz 

VUZA 
ALEXANDRA 
ANUTA 

persoana care 
are o legătură 
strânsă cu 
persoanele care 
exercită 
responsabilități 
de conducere 

initiala CHIMCOMPLEX 549300FCIHJZOG56WD36 Actiuni, Cod ISIN: 
ROCHOBACNOR8 

vanzare 23,20 
 

25.994 23,20 25.994 20.04.2022 
 

BVB POF 

 
 
Semnatura: 
VUZA ALEXANDRA ANUTA 

 
 
 
 
 
 
 



                                            
 
 

NOTIFICARE TRANZACTII 
conform Regulamentului UE 523/2016 

 
persoane care exercita responsabilitati de conducere sau persoane care au o legatura stransa cu acestea – cf. Regulament  UE 596/2014, Art 3, alin 

(26), Art 19, alin (1), (8) 

 
 

Datele 
persoanei care 

exercita 
responsabilitat
i de conducere 
/ ale persoanei 

care are o 
legatura 

stransa cu 
aceasta 

Motivul notificarii Detalii aferente emitentului Detalii privind tranzactia (tranzactiile) 

 Pretul (preturile) 
si volumul 
(volumele) 

Informatii 
agregate 

 

Numele Pozitie/Functie Notificare 
initiala/Modifica

re 

Denumirea Cod LEI Descrierea 
instrumentului 

financiar, a tipului 
de instrument 

Codul de 
identificare 

Natura 
tranzacti

ei 

Pretul Volum Pret Volum 
agregat 

Data tranz Locul tranz 

NOVA TEXTILE 
BUMBAC SRL 

persoana care 
are o legătură 
strânsă cu 
persoanele care 
exercită 
responsabilități 
de conducere 

initiala CHIMCOMPLEX 549300FCIHJZOG56WD36 Actiuni, Cod ISIN: 
ROCHOBACNOR8 

vanzare 23,20 
 

77.980 23,20 77.980 20.04.2022 
 

BVB POF 

 
 
Semnatura: 

VASILE DANIEL LAZAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
NOTIFICARE TRANZACTII 

conform Regulamentului UE 523/2016 
 

persoane care exercita responsabilitati de conducere sau persoane care au o legatura stransa cu acestea – cf. Regulament  UE 596/2014, Art 3, alin 
(26), Art 19, alin (1), (8) 

 
 

Datele 
persoanei care 

exercita 
responsabilitat
i de conducere 
/ ale persoanei 

care are o 
legatura 

stransa cu 
aceasta 

Motivul notificarii Detalii aferente emitentului Detalii privind tranzactia (tranzactiile) 

 Pretul (preturile) 
si volumul 
(volumele) 

Informatii 
agregate 

 

Numele Pozitie/Functie Notificare 
initiala/Modifica

re 

Denumirea Cod LEI Descrierea 
instrumentului 

financiar, a tipului 
de instrument 

Codul de 
identificare 

Natura 
tranzacti

ei 

Pretul Volum Pret Volum 
agregat 

Data tranz Locul tranz 

INAV SA persoana care 
are o legătură 
strânsă cu 
persoanele care 
exercită 
responsabilități 
de conducere 

initiala CHIMCOMPLEX 549300FCIHJZOG56WD36 Actiuni, Cod ISIN: 
ROCHOBACNOR8 

vanzare 23,20 
 

79.713 23,20 79.713 20.04.2022 
 

BVB POF 

 
 
Semnatura: 

Kalamar Sinziana Florentina 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
NOTIFICARE TRANZACTII 

conform Regulamentului UE 523/2016 
 

persoane care exercita responsabilitati de conducere sau persoane care au o legatura stransa cu acestea – cf. Regulament  UE 596/2014, Art 3, alin 
(26), Art 19, alin (1), (8) 

 
 

Datele 
persoanei care 

exercita 
responsabilitat
i de conducere 
/ ale persoanei 

care are o 
legatura 

stransa cu 
aceasta 

Motivul notificarii Detalii aferente emitentului Detalii privind tranzactia (tranzactiile) 

 Pretul (preturile) 
si volumul 
(volumele) 

Informatii 
agregate 

 

Numele Pozitie/Functie Notificare 
initiala/Modifica

re 

Denumirea Cod LEI Descrierea 
instrumentului 

financiar, a tipului 
de instrument 

Codul de 
identificare 

Natura 
tranzacti

ei 

Pretul Volum Pret Volum 
agregat 

Data tranz Locul tranz 

IASITEX SA. persoana care 
are o legătură 
strânsă cu 
persoanele care 
exercită 
responsabilități 
de conducere 

initiala CHIMCOMPLEX 549300FCIHJZOG56WD36 Actiuni, Cod ISIN: 
ROCHOBACNOR8 

vanzare 23,20 
 

157.384 23,20 157.384 20.04.2022 
 

BVB POF 

 
 
Semnatura: 
VASILE DANIEL LAZAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                          NOTIFICARE TRANZACTII 

conform Regulamentului UE 523/2016 
 

persoane care exercita responsabilitati de conducere sau persoane care au o legatura stransa cu acestea – cf. Regulament  UE 596/2014, Art 3, alin 
(26), Art 19, alin (1), (8) 

 
 

Datele 
persoanei care 

exercita 
responsabilitat
i de conducere 
/ ale persoanei 

care are o 
legatura 

stransa cu 
aceasta 

Motivul notificarii Detalii aferente emitentului Detalii privind tranzactia (tranzactiile) 

 Pretul (preturile) 
si volumul 
(volumele) 

Informatii 
agregate 

 

Numele Pozitie/Functie Notificare 
initiala/Modifica

re 

Denumirea Cod LEI Descrierea 
instrumentului 

financiar, a tipului 
de instrument 

Codul de 
identificare 

Natura 
tranzacti

ei 

Pretul Volum Pret Volum 
agregat 

Data tranz Locul tranz 

CRC ALCHEMY 
HOLDING B.V. 

persoana care 
are o legătură 
strânsă cu 
persoanele care 
exercită 
responsabilități 
de conducere 

initiala CHIMCOMPLEX 549300FCIHJZOG56WD36 Actiuni, Cod ISIN: 
ROCHOBACNOR8 

vanzare 23,20 
 

491.256 23,20 491.256 20.04.2022 
 

BVB POF 

 
 
Semnatura: 
EDUARD DAN SIRBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
                                       NOTIFICARE TRANZACTII 

conform Regulamentului UE 523/2016 
 

persoane care exercita responsabilitati de conducere sau persoane care au o legatura stransa cu acestea – cf. Regulament  UE 596/2014, Art 3, alin 
(26), Art 19, alin (1), (8) 

 

 
Datele 

persoanei care 
exercita 

responsabilitat
i de conducere 
/ ale persoanei 

care are o 
legatura 

stransa cu 
aceasta 

Motivul notificarii Detalii aferente emitentului Detalii privind tranzactia (tranzactiile) 

 Pretul 
(preturile) si 

volumul 
(volumele) 

Informatii 
agregate 

 

Numele Pozitie/Functie Notificare 
initiala/Modifica

re 

Denumirea Cod LEI Descrierea 
instrumentului 

financiar, a tipului 
de instrument 

Codul de 
identificare 

Natura 
tranzactiei 

Pretul Volum Pret Volum 
agregat 

Data tranz Locul tranz 

CONTACTOARE 
SA BUZAU 

persoana care 
are o legătură 
strânsă cu 
persoanele care 
exercită 
responsabilități 
de conducere 

initiala CHIMCOMPLEX 549300FCIHJZOG56WD36 Actiuni, Cod ISIN: 
ROCHOBACNOR8 

vanzare 23,20 
 

42.352 23,20 42.352 20.04.2022 
 

BVB POF 

 
 
Semnatura: 
BOGNAR ATTILA 

 


