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IINNFFOORRMMAAŢŢIIII  
 

RREEFFEERRIITTOOAARREE  LLAA  DDRREEPPTTUURRIILLEE  AACCŢŢIIOONNAARRIILLOORR  
 

a) Dreptul acţionarilor de a participa la adunarea generală  
La Adunarea Generală sunt îndreptăţiţi să participe şi îşi pot exercita dreptul de vot numai acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor Societăţii la data de referinţă (27.11.2015), conform prevederilor legale şi ale Actului 
Constitutiv, personal (prin reprezentanţii legali) sau prin reprezentant (pe bază de Procură specială), cu restricţiile 
legale, sau înainte de Adunarea Generală, prin corespondenţă (pe bază de Buletin de vot prin corespondenţă). 
 
Accesul şi/sau votul prin corespondenţă al acţionarilor îndreptăţiţi să participe la Adunarea Generală este 
permis prin simpla probă a identităţii acestora făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate 
(BI/CI pentru cetăţenii români sau, după caz, paşaport/legitimaţie de şedere pentru cetăţenii străini) şi, în cazul 
persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru 
cetăţenii români sau, după caz, paşaport/legitimaţie de şedere pentru cetăţenii străini), însoţit de un document 
official care îi atestă această calitate (extras/certificate constatator eliberat de Registrul Comerţului sau altă 
dovadă emisă de o autoritate competentă, în original, nu mai vechi de 30 zile). 
 

Reprezentanţii persoanelor fizice vor fi identificaţi pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetăţenii români 
sau, după caz, paşaport / legitimaţie de şedere pentru cetăţenii străini), însoţit de Procura specială semnată de 
către acţionarul persoană fizică 
 

Reprezentanţii acţionarilor persoane juridice îşi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al 
mandatarului (BI/CI pentru cetăţenii români sau, după caz, paşaport/legitimaţie de şedere pentru cetăţenii străini), 
însoţit de Procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective şi de un document 
oficial care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei care semnează Procura specială (extras/certificat 
constatator eliberat de Registrul Comerţului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, în original, nu mai 
vechi de 30 zile). 
 
Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepţia actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi 
însoţite de traducerea legalizată în limba română. 
 
Accesul acţionarilor la adunarea generală se face, cu minim 15 minute înainte de începerea şedinţei, prin simpla 
probă a identităţii acestora, în cazul acţionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acţionarilor 
persoane juridice şi a acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu Procura specială data persoanei fizice care îi 
reprezintă. 
Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondenţă. 
 
Fiecare acţiune deţinută dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acţionarilor.  
Dacă după 30 minute se constată că nu este îndeplinit cvorumul pentru prima convocare, şedinţa se suspendă şi 
se va întruni la a doua convocare. 
 
b) Documentele aferente adunării generale a acţionarilor 
Începând cu data de 13.11.2015, pot fi descărcate de pe website-ul Societăţii www.compa.ro  Secţiunea Relaţii 
pentru investitori - Adunarea Generală a Acţionarilor - 2015, sau pot fi obţinute, la cerere, în fiecare zi 
lucrătoare, între orele 08:00-16:00, de la sediul Societăţii, prin fax sau postă: 

- Convocatorul Adunării Generale a acţionarilor; 
- Formularele de Procuri speciale pentru reprezentarea acţionarilor în Adunarea Generală a acţionarilor, care 

vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau rezoluţii pe ordinea de zi; 
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- Împuternicirea generală acordata de către acţionarul emitent, în condiţiile Legii 297/2004, art.243 alin.62 – 
65, unui intermediar, sau unui avocat conform Art.2 alin,(1) punctul 14 din aceeaşi lege. 

- Formularele de Buletin de vot prin corespondenţă pentru participarea acţionarilor în Adunarea Generală a 
acţionarilor, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau rezoluţii pe ordinea de zi; 

- Documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi; 
- Proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a acţionarilor. 

 
Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi comunicată înainte de Data de Referinţă, potrivit prevederilor legale. 
Informaţii privind Procurile speciale şi votul prin corespondenţă sunt menţionate la punctul c) mai jos. 
 
c) Procurile speciale / imputernicirea generala si buletinele de vot prin corespondenţă  
După completarea şi semnarea Procurii speciale, a Împuternicirii generale pentru reprezentarea acţionarilor în 
Adunarea Generală şi/sau după caz, a Buletinului de vot prin corespondenţă, formulare care vor fi puse la 
dispoziţie de Societate potrivit celor menţionate la lit. b), un exemplar original al Procurii speciale / Împuternicirii 
generale / Buletinului de vot prin corespondenţă, după caz, se va depune / expedia în plic închis, astfel încât 
acesta să fie înregistrat ca primit la registratura Societăţii până la data de 11.12.2015, ora 16:00, menţionând pe 
plic în clar şi cu majuscule „PENTRU A.G.E.A. DIN DATA DE 14.12.2015”. 
 
Procurile speciale / Împuternicirile generale şi Buletinele de vot prin corespondenţă care nu sunt înregistrate la 
registratura Societăţii până la momentele menţionate mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea 
cvorumului de prezenţă şi de vot în Adunarea Generală. 
 
Procurile speciale / Împuternicirile generale şi Buletinele de vot prin corespondenţă trebuie să aibă formatul 
disponibilizat de Societate şi să conţină instrucţiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică 
vot „pentru”, vot „împotrivă” sau „abţinere”). 
Unui acţionar îi este permis să acorde o Procură specială unui singur mandatar, iar o asemenea procură este 
valabilă doar pentru Adunarea Generală menţionată. 
 
Pentru exerciţiul valid al drepturilor menţionate la lit. c), acţionarii vor transmite Societăţii şi copia certificată a 
actului de identitate al acţionarului persoană fizică (BI/CI/Paşaport/Legitimaţie de şedere), respectiv Certificatul 
constatator emis de Registrul Comerţului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea 
reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, în original, nu mai vechi de 30 zile.  
Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepţia actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi 
însoţite de traducerea legalizată în limba română. 
Împuternicirea generală va fi depusă la sediul COMPA până la data de 11.12.2015. Imputernicitul intermediar 
sau avocat, va face dovada îndeplinirii condiţiei de client al acţionarului care l-a împuternicit (prin împuternicire 
generală) care va cuprinde cel puţin perioada pentru care a fost emisă împuternicirea. 
La completarea Procurilor speciale / Buletinelor de vot prin corespondenţă acţionarii sunt rugaţi să ţină cont de 
posibilitatea completării ordinii de zi a Adunării Generale cu noi puncte sau rezoluţii, caz în care ordinea de zi va fi 
completată şi disponibilizată înainte de Data de Referinţă. 
În acest caz, Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondenţă vor fi actualizate până cel mai târziu la Data 
de Referinţă şi disponibilizate prin metodele arătate la pct. b).  
Instituţiile de credit care prestează servicii de custodie pentru acţionari, pot semna şi transmite Procurile speciale / 
Buletinele de vot prin corespondenţă în numele clienţilor acestora, în baza drepturilor conferite acestora prin 
contractele de custodie şi a instrucţiunilor punctuale de vot primite de la clienţi pentru această Adunare Generală. 
În acest caz, Procurile speciale / Buletinele de vot prin corespondenţă vor fi însoţite de copii, certificate sau 
extrase certificate din contractele de custodie şi ale instrucţiunilor punctuale de vot primite de la clienţi pentru 
această Adunare Generală a acţionarilor. 
Centralizarea, verificarea şi ţinerea evidenţei voturilor prin corespondenţă precum şi verificarea şi validarea 
Procurilor speciale depuse se va face de către secretarii tehnici desemnaţi potrivit legii, aceştia urmând a păstra în 
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siguranţă înscrisurile, precum şi confidenţialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a 
rezoluţiilor corespunzătoare aferente ordinii de zi. 
 
d) Dreptul acţionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi şi de a face propuneri de hotărâri pentru 
punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi 
Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii, au dreptul, în 
condiţiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi, precum şi să facă propuneri de hotărâri pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire/curierat, în plic închis, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societăţii până la data de 
25.11.2015, ora 16:00, menţionând pe plic în clar şi cu majuscule „PENTRU A.G.A. DIN DATA DE 14.12.2015”. 
 
Fiecare nou punct propus trebuie să fie însoţit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobarea 
Adunării Generale. 
Pentru exerciţiul valid al drepturilor menţionate la lit. d), acţionarii vor transmite şi copia certificată a actului de 
identitate al acţionarului persoană fizică (BI/CI/ Paşaport/legitimaţie de şedere), respectiv Certificatul constatator 
emis de Registrul Comerţului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea 
reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, în original, nu mai vechi de 30 zile. 
 
Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepţia actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi 
însoţite de traducerea legalizată în limba română. 
 
e) Dreptul acţionarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi  
Orice acţionar interesat, are dreptul de a adresa în scris întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a 
Adunării Generale a acţionarilor, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societăţii până 
la data de 02.12.2015, ora 16:00. 
 
Întrebările vor fi transmise în scris şi vor fi depuse / expediate în plic închis, menţionând pe plic în clar şi cu 
majuscule „PENTRU A.G.A. DIN DATA DE 14.12.2015”. 
Răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societăţii www.compa.ro  secţiunea Adunarea Generală a 
Acţionarilor, începând cu data de 14.12.2015, ora 16:00, în condiţiile legii. 
Dreptul de a adresa întrebări şi obligaţia Societăţii de a răspunde vor fi condiţionate de protejarea confidenţialităţii 
şi a intereselor Societăţii. 
Pentru exerciţiul valid al dreptului menţionat la lit. e), acţionarii vor transmite Societăţii şi copia certificată a actului 
de identitate al acţionarului persoană fizică (BI/CI/Paşaport/Legitimaţie de şedere), respectiv Certificatul 
constatator emis de Registrul Comerţului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea 
reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, în original, nu mai vechi de 30 zile. 
 
Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepţia actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi 
însoţite de traducerea legalizată în limba română. 
La data convocării, capitalul social al Societăţii este de 21,882,103.8 lei şi este format din 218,821,038 acţiuni 
nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0.10 lei, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în Adunarea 
Generală a Acţionarilor. 
 
Informaţii suplimentare se pot obţine în fiecare zi lucrătoare, între orele 08:00-16:00, la telefon +40 269 23 94 00, 
precum şi de pe website-ul Societăţii www.compa.ro  Secţiunea Relatii pentru investitori - Adunarea Generală 
a Acţionarilor. 
 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 
Ioan DEAC - Preşedinte 
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