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Punctele 18 si 19  A.G.E.A. 

 

18. Aprobarea derulării  unui program de răscumpărare a acţiunilor proprii în vederea  distribuirii cu titlu 
gratuit către membrii conducerii societăţii (administratori, directori, ai Societăţii), în scopul  
fidelizării acestora, precum şi al recompensării pentru activitatea desfaşurată în cadrul 
Societăţii, conform unor criterii de performanţă ce vor fi stabilite de către Consiliul de 
Administraţie, cu următoarele caracteristici principale: 

- Dimensiunea programului: rascumpararea de pe piaţă a unui număr maxim de 15.000.000 
acţiuni proprii; 

- Preţul de dobandire a acţiunilor: 

 preţ minim: Preţul minim de achiziţie va fi preţul de pe piaţa din momentul efectuării 
achiziţiei 

 preţ maxim: În conformitate cu art. 3 alin. 2 din Regulamentul delegat UE  nr. 
1052/2016, preţul maxim nu poate fi mai mare decât valoarea cea mai mare dintre 
preţul ultimei tranzaţtii independente şi preţul cel mai ridicat din momentul respectiv 
al ofertei de achiziţionare independente de la locul de tranzacţionare unde se 
efectuează achiziţia, inclusiv atunci cand acţiunile sunt tranzacţionate în locuri de 
tranzacţionare diferite.   

- Valoarea pecuniară maximă alocată programului: 3.890.000 lei, excluzând comisioanele de 
brokeraj şi alte costuri de achiziţie, plata acţiunilor răscumpărate va fi facută, conform 
prevederilor art.1031 din legea 31/1990, din profitul distribuibil al societăţii, înscris în 
situaţia financiară pe anul 2019 cu condiţia de a fi aprobată în A.G.O.A din 27/28 aprilie 
2020; 

- Durata de desfasurare a programului: 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial, 
partea a IVa  

- Scop: Acţiunile vor fi răscumpărate în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii 
societătii (administratori, directori ai Societăţii), în scopul fidelizării acestora, precum şi al 
recompensării pentru activitatea desăşurată în cadrul Societăţii, conform unor criterii de 
performanţă ce vor fi stabilite de către Consiliul de Administraţie, cu respectarea legislaţiei  în 
vigoare. 

19. Mandatarea Consiliului de Administraţie să adopte toate deciziile necesare pentru aducerea la 
îndeplinire a hotărârii menţionate la pct. 18, inclusiv desemnarea unui operator în vederea 
intermedierii serviciilor pentru programul de răscumpărare. 

 

Prin raportul din data de 20.03.2020, Consiliul de administraie COMPA S.A. a propus spre aprobare în 
A.G.E.A  derularea unui program de răscumparare  a propriilor acţiuni, în acord cu prevederile legale in 
vigoare. Programul este propus  în vederea  distribuirii  propriilor actiuni cu titlu gratuit către membrii 
conducerii societăţii (administratori, directori, ai Societăţii), în scopul  fidelizării acestora, precum şi 
al recompensării pentru activitatea desfaşurată în cadrul Societăţii, conform unor criter ii de 
performanţă ce vor fi stabilite de către Consiliul de Administraţie, cu următoarele caracteristici 
principale:  



 
 

Dimensiunea programului: rascumpararea  de pe piaţă a unui număr maxim de 15.000.000 acţiuni 
proprii; 

-  Preţul de dobandire a acţiunilor: 

 preţ minim per acţiune: 0,1 lei 

 preţ maxim per acţiune:  1 lei 

- Valoarea pecuniară maximă alocată programului: 3.890.000 lei, excluzând comisioanele de 
brokeraj şi alte costuri de achiziţie, plata acţiunilor răscumpărate va fi facută, conform 
prevederilor art.1031 din legea 31/1990,  din profitul distribuibil al societăţii, înscris în situaţia 
financiară pe anul 2019 cu condiţia de a fi aprobată în A.G.O.A din 27/28 aprilie 2020; 

-  Durata de desfasurare a programului: 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial 
al României partea a IV - a . 

-  Scop: Acţiunile vor fi răscumpărate în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii 
conducerii societătii (administratori, directori ai Societăţii), în scopul fidelizării acestora, 
precum şi al recompensării pentru activitatea desăşurată în cadrul Societăţii, conform unor 
criterii de performanţă ce vor fi stabilite de către Consiliul de Administraţie, cu respectarea 
legislaţiei în vigoare. 

       Alături de caracteristicile principale, programul va cuprinde şi alte cerinţe impuse de lege şi  
care nu sunt enumerate mai sus. Achiziţionarea acţiunilor se va desfaşura prin toate 
operaţiunile  de piaţă permise potrivit  legii, care pot include şi oferte publice de cumpărare  
iniţiate de societate, cu respectarea prevderilor legale.   

De asemenea, în vederea  derularii programului de răscumpărare, raportul Consiliului de 
Administraţie propune mandatarea  Consiliului de Administraţie să adopte toate deciziile şi 
măsurile necesare, să îndeplinească toate formalităţile cerute de lege,  pentru implementarea 
şi aducerea la îndeplinire a programului de răscumpărare, inclusiv desemnarea unui operator 
în vederea intermedierii serviciilor pentru programul de răscumpărare. 

 

Prin intermediul acestui program de rascumpărare este posibilă o creştere a preţului actiunilor 
cu efect in privinţa capitalizării bursiere. 

 

 

  

 

 

Preşedinte CA/ Director General,     Director Economic, 

Ioan DEAC        Ioan MICLEA 








