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

Raport curent 
 

conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții si operațiuni de piață si 
ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață 

 
Data raportării:18.07.2022 

 
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 care se raportează: indreptare eroare materiala inscrisa la pct. 2 al ordinii de zi din 
convocatorul A.G.O.A. din data de 12.08.2022 

 
Societatea Chimcomplex SA Borzesti, in calitate de emitent, informeaza actionarii ca, in cadrul 

pct. 2 al ordinii de zi  din convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 12.08.2022, 
s-a strecurat o eroare materiala privind data AGEA, si anume, a fost mentionata gresit data de AGEA 
convocata in data de 11.08.2022, in loc de AGEA convocata in data de 12.08.2022, cum este corect.  

Astfel, dupa indreptarea erorii materiale, pct. 2 al ordinii de zi din convocatorul Adunarii Generale 
Ordinare a Actionarilor din data de 12.08.2022, va avea urmatorul cuprins:  

“2. Aprobarea numirii a 2 administratori statutari ai societății Chimcomplex SA Borzesti începând cu data 
de 12.08.2022, sub rezerva aprobarii de catre AGEA convocata in data de 12.08.2022 a modificarilor 
actului constitutiv in sensul majorarii numarului de administratori de la 5 la 7.  
Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale 
persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, pe website-ul 
societății la adresa www.chimcomplex.com – Sectiunea Investitori / AGA si la sediul societății, aceasta 
putând fi consultata si completată pana la data de 01.08.2022”. 

Prezentul document de indreptare eroare materiala va fi publicat la BVB si ASF, precum si pe site-ul 
societatii. 

 

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


