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HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR 
 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, convocată de Consiliul de Administraţie al societăţii COMPA S.A. 
Sibiu, s-a întrunit în data de 28.04.2014 cu respectarea prevederilor legale. Lucrările s-au desfăşurat la prima 
convocare, la sediul societăţii, fiind îndeplinte condiţiile de publicitate şi cvorum de 61.81 % reprezentând 
135,244,541 acţiuni din totalul de 218,821,038 acţiuni. 
Întrunindu-se cvorumul, adunarea este legal constituită şi s-a trecut la prezentarea, dezbaterea şi votarea 
punctelor prevăzute în ordinea de zi a şedinţei, aşa cum au fost anunţate în convocatorul publicat în ziarul Bursa 
din 25.03.2014, în Monitorul Oficial partea IV a nr. 1955 din 28.03.2014 şi pe website-ul societăţii www.compa.ro  
După dezbaterea tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a 
adoptat următoarele hotărâri: 

Hotărârea AGOA Nr.1 / 28.04.2014 
Art.1. S-au aprobat situaţiile financiare neconsolidate pentru anul 2013, întocmite în conformitate cu prevederile 
Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) pe baza Raportului anual prezentat de Consiliul de 
Administraţie şi al Raportului firmei de audit SIB EXPERT S.R.L. în calitate de auditor financiar. 
Situaţia financiară la 31.12.2013 este caracterizată de următorii indicatori:  

- venituri totale   473,375 mii lei, 
- cheltuieli totale   448,081 mii lei, 
- cifra de afaceri   457,731 mii lei. 

Art.2. S-a aprobat repartizarea profitului net în valoare de 21,374 mii lei astfel: 
- surse proprii de finanţare, suma de lei 17,891 mii lei; 
- acoperirea pierderii contabile constatată în anul 2013 aferentă anilor precedenţi, suma de 3,483 mii lei. 

Art.3. S-a hotărât că nu se vor distribui dividende acţionarilor, aferente anului 2013. 

Art.4. S-au aprobat situaţiile financiare consolidate pentru anul 2013, întocmite în conformitate cu prevederile 
IFRS pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi de auditorul financiar. 
Art.5. S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2013. 
Art.6. S-a aprobat remuneraţia administratorilor pentru exerciţiul în curs, cu 99.97% din drepturile de vot deţinute 
de acţionarii prezenţi şi cei reprezentaţi (0.03% abţinere). 

Art.7. S-a aprobat ca firma SIB EXPERT S.R.L. să efectueze auditul financiar pentru anul 2014. Au fost 
împuterniciţi administratorii Ioan Deac si Ioan Miclea să semneze contractul de audit. 

Art.8. S-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, care prevede:  
- venituri totale   473,600 mii lei, 
- cheltuieli totale   451,100 mii lei, 
- cifra de afaceri   463,000 mii lei, 
- profit net      18,900 mii lei. 

Art.9. A fost aprobat programul de investiţii pe anul 2014, valoarea investiţiilor fiind de 36,000 mii lei. 
Art.10. Art.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 au fost votate cu unanimitate de voturi din drepturile de vot deţinute de acţionarii 
prezenţi şi cei reprezentaţi. 
Art.11. Nu au fost înregistrate voturi “împotrivă”, “anulate” sau “neexprimate”. 
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Hotărârea AGOA Nr. 2 / 28.04.2014 
Articol unic 
Cu unanimitate de voturi, din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi şi cei reprezentaţi, s-a aprobat data 
de 16.05.2014 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârilor adunării ordinare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind 
piaţa de capital. 

Hotărârea AGOA Nr. 3 / 28.04.2014 
Art.1. Cu unanimitate de voturi, din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi şi cei reprezentaţi, s-a 
aprobat mandatarea dlui Ioan Deac - Preşedinte CA / Director General si a dlui Ioan Miclea – Director Economic, 
cu posibilitatea de substituire, pentru a încheia şi/sau semna, în numele societăţii şi/sau acţionarilor societăţii 
hotărârile prezentei şedinţe şi orice alte documente întocmite în scopul executării hotărârilor de mai sus, în 
relaţie cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică.  
Art.2. Cu unanimitate de voturi, din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi şi cei reprezentaţi, s-a 
aprobat împuternicirea dnei Mihaela Grobnicu pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, 
publicitate şi publicare a hotărârilor adoptate.  

Date şi informaţii suplimentare sunt disponibile la sediul societăţii, telefon 0269 / 239.400, fax 0269 / 212.204  
 
 
 
Preşedinte / Director General,      Director Economic, 
Ioan DEAC        Ioan MICLEA 
 
 
 

 
 


