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Către 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  - Sectorul Instrumente şi Investiţii Financiare 

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI   - Piaţa Reglementată 

 

RAPORT CURENT 

conform Regulamentului nr.5/2018 al ASF privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare  

Data raportului       16.04.2020 
Denumirea entităţii emitente     COMPA S. A. 
Sediul social       Sibiu, str.Henri Coandă nr.8, CP 550234 
Numărul de telefon / fax     0269 237 878; 0269 237 770 
Codul unic de înregistrare     RO 788767 
Număr de ordine în Registrul Comertului  J 32 / 129 / 1991 
Capital social subscris şi vărsat     21.882.103,8 lei 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti - Categoria 
Standard, (simbol CMP) 
Cod LEI       315700EXV87GJDVUUA14 

 

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT 

Comunicat privitor la desfăşurarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor/Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor din 27/28.04.2020, în contextul răspândirii epidemiei COVID-19 

Ca urmare a instituirii stării de urgenţă prin Decretul nr. 195/16.03.2020 şi prin Decretul nr. 240/14.04.2020, având 
în vedere prevederile Ordonanţelor militare precum şi a altor dispoziţii ale autorităţilor statului impuse în această 
perioadă privind limitarea deplasărilor, precum şi suspendarea de activităţi desfaşurate în spaţii închise, ţinând cont 
şi de recomandările Autoriăţii de Supraveghere Financiară, prevăzute în Regulamentul ASF nr. 5/2020, 

COMPA SA recomandă în mod expres acţionarilor exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă, respectiv 
utilizarea mijloacelor electronice de interacţiune la distanţă. 

In acest scop, COMPA SA recomandă acţionarilor următoarele măsuri de protecţie/prevenţie: 

a) Să acceseze materialele informative pentru sedinţa AGEA şi AGOA în format electronic, disponibile pe site-ul 
societăţii www.compa.ro, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică, prin 
poştă, servicii de curierat sau ridicării în mod personal, de la sediul societăţii; 

b) Să voteze prin corespondenţă prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenţă şi a formularelor de 
împuternicire generală/specială, puse la dispoziţie de societate prin intermediul site-ului societăţii, www.compa.ro, 
ca metodă alternativă a participării directe sau prin reprezentant, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a 
transmiterii acestora în copie fizică prin poştă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura 
emitentului; 

c) Să utilizeze, ca mijloc de comunicare cu societatea, cu prioritate comunicarea electronică prin transmiterea la  
adresa email mihaela.grobnicu@compa.ro, utilizând semnatura electronică, extinsă încorporată, conform Legii nr. 
455/2001 privind semnatura electronică, a oricăror documente trimise către societate în legatură cu AGEA si AGOA, 
cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin postă, servicii de curierat sau 
depunerii în mod personal la registratura emitentului. 

http://www.compa.ro/
http://www.compa.ro/
mailto:mihaela.grobnicu@compa.ro
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COMPA SA anunţă acţionarii că există posibilitatea ca, la data desfăşurării adunărilor generale, în funcţie de deciziile 
exprese adoptate de autorităţi, să fie aplicate restricţii cu privire la limitarea numărului de participanţi la evenimente 
desfăşurate în spaţii închise sau alte norme în scopul asigurării siguranţei sănătăţii participanţilor. 

Participarea la evenimente/întruniri publice desfăşurate în spaţii închise, în condiţiile impuse de autorităţi la acel 
moment, poate expune participanţii la o posibilă contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar COMPA SA şi/sau 
conducerea COMPA SA nu pot fi ţinute răspunzătoare pentru un astfel de risc. 

In cazul in care acţionarii doresc în mod expres să participe, direct sau prin împuternicit, la adunările generale, sunt 
rugaţi să notifice societatea până în data de 24.04.2020, orele 10:00, la adresa de e-mail: 
mihaela.grobnicu@compa.ro, pentru a permite societăţii să ia toate măsurile de protecţie care se impun în contextul 
dat, dar fară a se limita la acestea, precum: dezinfectarea sălii de şedinţă, solicitarea unei declaraţii pe proprie 
răspundere privind starea de sănătate, măsuri în vederea protejării personalului societăţii implicat în desfăşurarea 
adunărilor generale, etc. 

Societatea va urmări îndeaproape evoluţia epidemiei de Covid-19 şi va continua să îşi respecte obligaţiile legale de 
informare a acţionarilor / investitorilor în legătură cu orice informaţie relevantă. 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la persoana responsabilă Mihaela Grobnicu, la adresa 
mihaela.grobnicu@compa.ro 

 

 

Preşedinte CA / Director General,     Director Economic, 

Ioan DEAC        Ioan MICLEA 


