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DECIZIA nr. 1 din data de 16.04.2021
a Consiliului de Administrație al Chimcomplex S.A. Borzești

Având în vedere:




prevederile art. 141 coroborate cu dispozițiile art. 142 din Legea nr. 31/1990
prevederile art. 13 din Actul constitutiv al societății Chimcomplex S.A. Borzești
Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor CHIMCOMPLEX S.A. din data
de 25.05.2020

Consiliul de Administrație al Societății Chimcomplex S.A. Borzești adoptă prezenta
decizie:
Art.1 Consiliul de administrație aprobă Raportul emis de ESTINVEST S.A. Focșani privind
subscrierea în cadrul Etapei II, din cadrul majorării de capital social aprobată prin AGEA
CHIMCOMPLEX S.A. din data de 25.05.2020 și prin Decizia ASF nr. 17/07.01.2021 și
confirmă lista investitorilor care au subscris în Etapa a doua a majorării de capital a Societății
Chimcomplex S.A. Borzești.
Art.2 Consiliul de administrație aprobă majorarea capitalului social al Chimcomplex S.A.
Borzești prin aport în numerar, hotărâtă prin AGEA CHIMCOMPLEX S.A. din data de
25.05.2020 și prin Decizia ASF nr. 17/07.01.2021, de la valoarea de 296.504.060,58 Lei la
valoarea de 304.907.851,08 Lei, prin emiterea unui număr de 6.669.675 acțiuni noi, în valoare
de 8.403.790,50 Lei, la valoarea nominală de 1,26 Lei/acțiune, după cum urmează:


În perioada desfășurării procesului de majorare de capital social au fost subscrise
6.669.675 acțiuni (3,5104% din numărul de total acțiuni oferite) în valoare de
8.403.790,50 Lei, din care s-a vărsat suma de 8.403.790,50 Lei, reprezentând 100% din
valoarea acțiunilor subscrise.



În etapa I a majorării de capital social, derulată în perioada 12.01.2021 – 11.02.2021, sau subscris 499.455 acțiuni (0,2629% din numărul total de acțiuni oferite), la prețul de
subscriere de 1,26 lei/acțiune – valoarea nominală, în valoare de 629.313,30 Lei.



În etapa II a majorării de capital social, desfășurată în perioada 15.02.2021 – 15.04.2021,
s-au subscris 6.170.220 acțiuni (3,2560% din numărul de acțiuni oferite în etapa a II-a),
la prețul de subscriere de 1,88 lei/acțiune, în valoare de 11.600.013,60 lei.
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Prima de emisiune realizată din etapa a II-a de subscriere pentru un număr de 6.170.220
acțiuni subscrise, calculată ca diferența între prețul de subscriere de 1,88 lei/acțiune și
valoarea nominală de 1,26 lei/acțiune, se va înregistra în contul societății Chimcomplex
S.A. Borzești, conform legislației în vigoare.



Urmare a majorării, valoarea capitalului social este de 304.907.851,08 Lei, împărțit în
241.990.358 acțiuni, fiecare în valoare nominală de 1,26 lei.

Art.3 Consiliul de administrație constată închisă perioada de subscriere și aprobă anularea
acțiunilor rămase nesubscrise (183.330.325 acțiuni nesubscrise).
Art.4 Consiliul de administrație aprobă actualizarea corespunzătoare a actului constitutiv al
Societății la capitolul „Capital Social”.
Art.5 Consiliul de administrație aprobă împuternicirea Lazarovici și Asociații SCA, prin avocat
Amalia Lazarovici, pentru a acționa pe seama societății, în vederea efectuării tuturor
formalităților necesare pentru aducerea la îndeplinire a deciziilor adoptate, precum și pentru
înregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente.

Președinte C.A.,
dr.ec. Ștefan Vuza
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