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În raport de articolul publicat în Ziarul Financiar
1
 în data de 01.10.2021, facem precizarea că 

nici Compania Chimcomplex S.A., nici domnul Ștefan Vuza – Președinte al Consiliului de 

Administrație, nu au acordat vreun interviu acestei publicații. Informațiile publicate în 

Ziarul Financiar reprezintă un material editorial care nu a implicat punctul de vedere al 

Societății și care a pornit de la un mesaj exprimat de dl Stefan Vuza, în calitatea sa de 

antreprenor, în care dumnealui împărtășește viziunea sa de business referitoare la grupul de 

companii pe care îl deține, acesta urmărind proiecte investiționale în valoare de 500.000.000 

Euro.   

                                            
1
 https://www.zfcorporate.ro/burse-fonduri-mutuale/stefan-vuza-chimcomplex-cel-puternic-antreprenor-

bursa-curajul-ma-20281523 



Pentru clarificarea investitorilor, precizăm următoarele: 

La nivelul societății Chimcomplex S.A. Borzești există o aprobare corporativă pentru contractarea 

de credite, respectiv hotărârea AGEA din data de 26.08.2021, prin care s-a aprobat accesarea unor 

finanțări în valoare de 150.000.000 Euro, incluzând: 

 O finanțare de 30.000.000 Euro de la Alpha Bank – deja contractată; 

 O finanțare de 60.000.000 Euro de la CEC Bank – dintre care suma de 26.700.000 Euro 

a fost deja contractată, iar suma de 33.300.000 Euro urmează a fi contractată în cursul lunii 

octombrie 2021; 

 O finanțare în cuantum de 60.000.000 Euro ce poate fi atrasă de la orice altă bancă din 

România sau din străinătate pentru investiții, modernizări, retehnologizări etc. 

Față de aprobarea mai sus arătată, nu au fost adoptate la nivelul societății până la acest 

moment alte aprobări corporative având ca obiect accesarea de credite.  

Totodată, arătăm că la nivelul societății sunt vizate, pe termen mediu și lung,  mai multe 

investiții și oportunități de dezvoltare, aflate la acest moment în stadiu de analiză/studiu 

/proiect, al căror necesar de finanțare este foarte probabil că depășește valoarea de 

150.000.000 Euro aprobată prin AGEA din data de 26.08.2021 mai sus menționată; valoarea 

concretă va fi stabilită pentru fiecare proiect în parte la finalizarea studiilor și analizelor în 

curs; la același moment vor fi adoptate toate deciziile corporative necesare privind 

implementarea proiectelor și atragerea finanțărilor aferente, acestea urmând a fi aduse la 

cunoștința investitorilor în concordanță cu prevederile legale aplicabile.  

Astfel de proiecte se referă la: proiecte de investiții cu efect în reducerea amprentei de carbon și 

creșterea eficienței energetice; construcția unei capacități de cogenerare de înaltă eficiență gaz și 

hidrogen (putere instalată de 55 MWe 4 turbine); finalizarea unei noi linii de producție de polioli 

și modernizarea instalațiilor de electroliză care vor consolida poziția de lider național al companiei 

în producția de hidrogen din apă; proiecte de digitalizare; proiecte de chimie verde prin care se va 

deschide în portofoliul companiei un nou segment, cu produse sustenabile.  

La nivelul societății a existat și există o aplecare constantă asupra identificării și dezvoltării 

investițiilor specifice industriei din care Societatea face parte, în raport de tendințele la nivel 

european și internațional, care să confere competitivitate Societății și care să răspundă, în același 

timp,  tuturor constrângerilor și necesității protecției mediului înconjurător, respectiv tranziției 

către o industrie verde. 



Dl. Ștefan Vuza, Președintele Consiliului de administrație, se preocupă îndeaproape de 

coordonarea proiectelor de finanțare necesare dezvoltării investițiilor, urmând ca valorile acestora 

să fie aduse la cunoștința investitorilor în momentul în care se vor materializa și formaliza prin 

aprobări corporative.  
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