
 
  

NN  OO  TT  AA    

AApprroobbaarreeaa  DDaatteeii  ddee  îînnrreeggiissttrraarree  şşii  aa  EExx--ddaattee    
 

Pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii COMPA S.A. Sibiu, la punctul 3 se face 

referire la data de înregistrare şi la ex-date, formulat astfel: 

3. Aprobarea datei de 31.01.2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârilor adunării extraordinare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile Art. 86(1) din 
Legea nr.24/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă si a datei de 30.01.2020 ca Ex 
date în conformitate cu dispoziţiile art.176(1) şi Art. 2(2) lit. l) din Regulamentul ASF nr.5/2018. 

 

Potrivit Art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018: 

Art.176(1) Odată cu aprobarea unui eveniment corporativ, emitentul, prin organele sale statutare, stabileşte 
detaliile referitoare la desfăşurarea respectivului eveniment, inclusiv, după caz, Ex - Date, data participării 
garantate, data de înregistrare, data plăţii, perioada de exprimare a opţiunilor şi preţul instrumentului financiar la 
care vor fi compensate fracţiunile de instrumente financiare rezultate în urma aplicării algoritmului specific 
evenimentului şi rotunjirii rezultatelor evenimentului corporativ care se va realiza întotdeauna la întregul inferior. 

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, acționarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 
alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății. 

 

Potrivit Art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă: 

“Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, data de înregistrare este data la care are loc identificarea 
acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârilor adunării generale a acţionarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Această dată va fi ulterioară cu cel 
puţin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acţionarilor”. 

 

Potrivit Art.2, alin.2, lit.l) din Regulamentul ASF nr.5/2018: 

(2) De asemenea, în sensul prezentului regulament, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 

l)  Ex - Date - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care 
instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacţionează fără drepturile care derivă 
din respectiva hotărâre. Ex - Date se calculează cu luarea în considerare a ciclului de decontare T + 2 zile 
lucrătoare; 

 

Propunerea Consiliului de Administraţie al societăţii COMPA S.A. Sibiu ca dată de înregistrare a Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor data de 31.01.2020 şi a ex-date 30.01.2020. 
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