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Evenimentul care se raportează: Comunicat Rezultate financiare trimestrul I 2021 

Pe fondul investițiilor din ultimii ani, Chimcomplex atinge volume de producție 
record și raportează creștere pentru trimestrul 1 2021 

 
Chimcomplex, cel mai mare combinat chimic producător de polioli din Europa de Est, a 
început puternic anul 2021 și raportează pentru primul trimestru un profit net de 119 
milioane de lei și o cifră de afaceri de 497 milioane de lei.  
Rezultatele primului trimestru se încadrează în prognoza de creștere sustenabilă a 
companiei.  
În primele 3 luni din 2021 Chimcomplex a realizat producții record, evidențiindu-se în mod 
special volumele din fabrica de polioli cât și confirmarea poziției de cel mai mare 
producător național de hidrogen. Producția lunară de polioli a depășit pentru prima dată în 
istoria combinatului de la Râmnicu Vâlcea 10,000 tone pe lună, iar acest trend va continua 
tot anul.     
“Sinergiile dintre cele două combinate Borzești și Oltchim au generat o EBITDA în 
creștere. Chimcomplex a lucrat la capacitate maximă pentru a produce polioli, pe fondul 
creșterii vânzărilor la nivel național și internațional. Rezultatele puternice din primul 
trimestru ne-au oferit lichidități suplimentare pe care le-am folosit pentru a face investiții și 



rambursări anticipate ale datoriilor. Suntem încrezători în viitorul nostru și continuăm să 
facem investiții semnificative pentru a ne susține planurile pe termen lung. Suntem mândri 
că munca noastră, pune România pe un loc important pe harta producției chimice 
mondiale„ a declarat Tivadar Runtag, CEO Chimcomplex. 
Aceste rezultate bune confirmă toate obiectivele pentru întregul an și pregătește compania 
pentru perioada următoare de creștere solidă, rentabilă și durabilă.  
 
Despre Chimcomplex 
Chimcomplex este principalul producător și furnizor de substanțe chimice vitale din 
regiune, specializat în polioli, clorosodice și Oxo-Alcooli. Este o companie strategică 
pentru economia românească, cel mai mare combinat de produse chimice cu 2 platforme 
industriale la Onești și Râmnicu Vâlcea. În anul 2020 Chimcomplex a înregistrat o cifră de 
afaceri de 1,2 miliarde de lei. 
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