
CCOORRRREESSPPOONNDDEENNCCEE    VVOOTTIINNGG    BBUULLLLEETTIINN  1 

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF COMPA S.A.SIBIU 

April 27[28]th 2020 

The Undersigned ……………………………………………………………………………………………………., domiciled in 

……………………………………………………………………………………………………. identified with ID document …………series …….. nr. 

……………………., issued by …………………………., at the date of …………………………., personal code number 

………………………………………………….., owner of …………………………… shares issued by COMPA S.A. registered to Trade 

Registry Office Sibiu under nr. J32/129/1991, CIF RO788767, representing …….. % from the total number of 

218.821.038 shares issued by COMPA S.A. which entitles it to …………………………… voting rights in the E.G.M.S. 

representing …………………% from the total number of shares/voting rights issued by de COMPA S.A. Sibiu 

OR 

Subscribed ………………………………..……………………………………………………………………………………………., headquartered in 

……………………………………………………………………………………………………., identified with the registration number at the 

Trade Registry …………………………………………, fiscal registration number ………………………………. owner of 

…………………………………………. shares issued by COMPA S.A. Sibiu, registered to Trade Registry Office Sibiu under nr. 

J32/129/1991, CIF RO788767, representing ………………. % from the total number of shares issued by COMPA S.A 

Sibiu, which entitles it to ………………………………. voting rights in the E.G.M.S. representing ………….. % from the total 

number of 218.821.038 shares issued by COMPA S.A. Sibiu, legally represented by 

……………………………………………………………, as  ………………………………….., identified with ID document……………… series 

…………… number ……………………  I exercise the voting right over the points from the agenda of the E.G.M.S. which will 

take place on 1600 hours at the company’s premises in Sibiu, no 8, Henri Coandă, or at the date of the second call 

(April 28th 2020), if the first call (April 27th 2020) will not be statutory, in accordance to my holdings at the record 

date April 10th 2020, as follows: 

ITEMS ON THE AGENDA E.G.M.S. 

1. Approval of the decision to contract investment loans, credit lines, leasing assignment, letters of guarantee 
or other financial banking products, to a maximum cumulative total of 40 million euro for the year 2020 and 
establishing security interests related to movable and immovable property owned by the company.  

VOTE IN FAVOR    VOTE AGAINST    ABSTENTION  

 

2. The delegation of the Board by the EGM for contracting investment loans, credit lines, leasing assignments 
and letters of guarantee to a maximum cumulative total of 40 million euro for the year 2020 and further until the 
next  EGM in the year 2021, and establishing security interests related to movable and immovable property owned 
by the company. 

VOTE IN FAVOR    VOTE AGAINST    ABSTENTION  

 

3. Empowerment legal representatives to represent the company when negotiating and signing of credit 
contracts, guarantee contracts and any other documents needed in order to comply with the decisions stipulated in 
paragraphs 1 and 2.  

VOTE IN FAVOR    VOTE AGAINST    ABSTENTION  

                                                             
1 The voting bulleting by correspondence in original and the additional documents attached to it shall be registered to the Company’s 
headquarters the latest on April 24th 2020, 1600 hours. These documents shall be submitted via mail or special courier.  
The Company will deposit the forms by respecting the safety and confidentiality conditions. Kindly ask you to check the requirements in the 
Convening notice/ Convocation and beginning with April 10th 2019, you may have the possibility to update the Voting Bulletin by 
correspondence. 



4. Delegation of the Board of Directors by the General Extraordinary Meeting of Shareholders for appointing 
the company's legal representative in relation to the Management Authority and to empower the person / persons 
designated to sign the financing contracts for projects to be carried out starting in 2020. 

VOTE IN FAVOR    VOTE AGAINST    ABSTENTION  

 

5. Completarea obiectului de activitate al societăţii COMPA S.A cu activitatea cod CAEN 4322 Lucrări de 
instalaţii sanitare, de încălzire si de aer condiţionat și actualizarea Actului Constitutiv COMPA. 

VOTE IN FAVOR    VOTE AGAINST    ABSTENTION  

 

6. Revocarea parţială a hotararii A.G.E.A nr. 4/13.06.2016 cu privire la vânzarea de loturi de teren pentru 
construire de case rezidențiale, cedarea către Municipiul Sibiu a 6 parcele de teren care vor deveni drum public, 
înstrăinarea cu titlu gratuit  statie de transformare privind amplasamentului ARSENAL – reprezentat de întregul 
imobil – teren având categoria de folosință – curți construcții în suprafață totală de 37.239 mp cu: clădire 
administrativă S+P+2E+M, în suprafață de 673 mp, suprafață desfașurată 2.365, - clădire birouri P+3E, în suprafață 
de 673 mp, suprafață desfasurată 2.560 mp, - stație transformare energie electrică ( P ), în suprafață de 57 mp, 
suprafață desfasurată 57 mp, imobil situat administrativ în municipiul Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44, județul Sibiu. 

VOTE IN FAVOR    VOTE AGAINST    ABSTENTION  

 

7. Revocarea hotărârii A.G.E.A. nr. 5/13.06.2016 privind vânzarea unui număr de maxim 25 de parcele situate 
în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44, Jud. Sibiu, identificate astfel:  

- parcelă având nr. cadastral 123773, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 1155 mp 
- parcelă având nr. cadastral 123774, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp 
- parcelă având nr. cadastral 123775, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafața de 689 mp 
- parcelă având nr. cadastral 123776, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp 
- parcelă având nr. cadastral 123777, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 684 mp 
- parcelă având nr. cadastral 123778, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 973 mp 
- parcelă având nr. cadastral 123779, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp 
- parcelă având nr. cadastral 123780, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp 
- parcelă având nr. cadastral 123781, teren având categoria de folosință curți construcții, in suprafață de 689 mp 
- parcelă având nr. cadastral 123782, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp 
- parcelă având nr. cadastral 123783, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 684 mp 
- parcelă având nr. cadastral 123784, teren având categoria de folosință curți construcții, in suprafață de 603 mp 
- parcelă având nr. cadastral 123785, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp 
- parcelă având nr. cadastral 123786, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp 
- parcelă având nr. cadastral 123787, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp 
- parcelă având nr. cadastral 123788, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp 
- parcelă având nr. cadastral 123789, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp 
- parcelă având nr. cadastral 123790, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 661 mp 
- parcelă având nr. cadastral 123791, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 635 mp 
- parcelă având nr. cadastral 123792, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 681 mp 
- parcelă având nr. cadastral 123793, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 675 mp 
- parcelă având nr. cadastral 123794, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 669 mp 
- parcelă având nr. cadastral 123795, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 662 mp 
- parcelă având nr. cadastral 123796, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 655 mp 
- parcelă având nr. cadastral 123797, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 648 mp 

VOTE IN FAVOR    VOTE AGAINST    ABSTENTION  
 

8. Revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 6/13.06.2016 privind cedarea gratuită în favoarea Municipiului Sibiu a 
dreptului de proprietate cu privire la următoarele parcele, situate în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44, Jud. Sibiu, care, 
conform art. 29 din Regulamentul  General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 vor deveni drumuri publice 
necesare pentru accesul la parcelele menționate la punctul 5: 
- parcelă având nr. cadastral 123798, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 985 mp  
- parcelă având nr. cadastral 123800, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 137 mp 



- parcelă având nr. cadastral 123801, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 39 mp 
- parcelă având nr. cadastral 123802, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 36 mp 
- parcelă având nr. cadastral 123803, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 209 mp 
- parcelă având nr. cadastral 123771, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 5.552 mp 

Cedarea dreptului de proprietate cu privire la parcelele menționate la acest punct, este o condiție impusă de 
Consiliul Local al Municipiului Sibiu, prin Hotarara nr. 125/2013 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ și 
RLU. 

VOTE IN FAVOR    VOTE AGAINST    ABSTENTION  

 

9. Revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 7/13.06.2016 privind delegarea  Consiliului de Administrație de către 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în vederea stabilirii strategiei de vânzare a imobilelor identificate la 
pct. 5  , în vederea desemnării persoanelor care sa negocieze condițiile contractuale și prețul de vânzare – 
cumparare cu privire la aceste imobile , urmărindu-se obținerea unui preț  care să reflecte valoarea de piață a 
terenurilor, precum și a tuturor lucrărilor de pregătire pentru vânzarea acestora ( introducere utilități, construcție 
drumuri, cedare către Municipiul Sibiu a terenurilor aferente drumurilor, etc.)  

VOTE IN FAVOR    VOTE AGAINST    ABSTENTION  

 

10. Revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 8/13.06.2016 privind imputernicirea Preşedintelui Consiliului de 
Administraţie – dl. Ing. Deac Ioan şi a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de 
Administraţie, să reprezinte societatea cu ocazia semnării contractelor de vânzare - cumpărare, a anexelor sale şi a 
oricăror alte documente necesare în vederea încheierii tranzacţiilor cu privire la imobilele identificate  la punctul 5. 

VOTE IN FAVOR    VOTE AGAINST    ABSTENTION  

 

11. Revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 9/13.06.2016 privind imputernicirea Preşedintelui Consiliului de 
Administraţie – dl. Ing. Deac Ioan şi a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de 
Administraţie, să reprezinte societatea cu ocazia semnării tuturor actelor și documentelor necesare în vederea 
cedării în favoarea Municipiului Sibiu a dreptului de proprietate cu privire la  imobilele identificate la pct. 6. 

VOTE IN FAVOR    VOTE AGAINST    ABSTENTION  

 

12. Revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 10/13.06.2016 privind transferul prin donație către Societatea F.D.E.E. 
Electrica  Distribuție Transilvania SUD S.A – S.D.E.E. Sibiu a dreptului de proprietate asupra construcției C15 înscrisă 
în CF Sibiu 123798 cadastral 123798 – C15 – stație transformare energie electrică ( P ), în suprafață de 57 mp, 
suprafață desfașurată 57 mp și aprobarea constituirii în favoarea dobânditorului a dreptului de superficie asupra 
terenului aferent clădirii, a dreptului de acces, precum și a servituțiilor de trecere de suprafață și aeriană la clădire, 
teren înscris  în CF Sibiu 123798 sub A1 cadastral 123798 în suprafață de 985 mp. 

VOTE IN FAVOR    VOTE AGAINST    ABSTENTION  

 

13. Revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 10/13.06.2016 privind împuternicirea Preşedintelui Consiliului de 
Administraţie – dl. Ing. Deac Ioan şi a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de 
Administraţie, să reprezinte societatea cu ocazia semnării tuturor actelor  necesare în vederea transferului prin 
donație către Societatea F.D.E.E. Electrica Distribuție Transilvania SUD  S.A – S.D.E.E. Sibiu a dreptului de proprietate 
a construcției stație de transformare energie electrică și în vederea constituirii în favoarea dobânditorului a dreptului 
de superficie asupra terenului aferent clădirii, a dreptului de acces, precum și a servituțiilor de trecere de suprafață și 
aeriană la clădire. 

VOTE IN FAVOR    VOTE AGAINST    ABSTENTION  

 

14. Revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 3/27.01.2017 privind propunerea vânzarii următoarelor parcele situate în 
Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44, Jud. Sibiu, în cadrul amplasamentului Arsenal identificate astfel:  



- parcelă având nr. cadastral 123772, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 6.215 mp cu 
clădire administrativă S+P+2E+M  și clădire birouri P+3E 
- parcelă având nr. cadastral 123803, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 209 mp 
- parcelă având nr. cadastral 123802, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 36 mp 
- parcelă având nr. cadastral 123801, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafața de 39 mp 
- parcelă având nr. cadastral 123800, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 137 mp 
- parcelă având nr. cadastral 123799, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 6.528 mp 
- parcelă având nr. cadastral 123771, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 5.552 mp 
- parcelă având nr. cadastral 123798, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 985 mp cu 
stație transformare energie electrică P. 

VOTE IN FAVOR    VOTE AGAINST    ABSTENTION  
 

15. Revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 4/27.01.2017 privind dezmembrarea parcelelor menționate la pct. 3, în cazul 
în care vor exista oferte de cumparare doar pentru o parte din aceste parcele. 

VOTE IN FAVOR    VOTE AGAINST    ABSTENTION  

 

16. Revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 5/27.01.2017 privind delegarea  Consiliului de Administrație de către 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în vederea stabilirii strategiei de vânzare a imobilelor identificate la 
pct. 3 și a celor rezultate în urma dezmembrării conform pct. 4, în vederea desemnării persoanelor care sa negocieze 
condițiile contractuale și prețul de vânzare – cumpărare cu privire la aceste imobile, urmărindu-se obținerea unui 
preț care să reflecte valoarea de piață a imobilelor, precum și a tuturor lucrărilor de pregătire pentru vânzarea 
acestora. 

VOTE IN FAVOR    VOTE AGAINST    ABSTENTION  

 

17. Revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 6/27.01.2017 privind împuternicirea Preşedintelui Consiliului de 
Administraţie – dl. Ing. Deac Ioan şi a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de 
Administraţie, să reprezinte societatea cu ocazia semnării contractelor de vânzare - cumpărare, a anexelor sale şi a 
oricăror alte documente necesare în vederea încheierii tranzacţiilor cu privire la imobilele identificate la punctul 3 
sau rezultate în urma dezmembrării conform pct. 4. 

VOTE IN FAVOR    VOTE AGAINST    ABSTENTION  

 

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 condi ţia 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 desfăşurată în cadrul Societăţii, conform unor criterii de performanţă ce vor fi stabilite de către 
Consiliul de Administraţie, cu respectarea legislaţiei în vigoare.  

VOTE IN FAVOR    VOTE AGAINST    ABSTENTION  

 

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.  

VOTE IN FAVOR    VOTE AGAINST    ABSTENTION  

 

20. Approval of May 26th, 2020 as the Registration Date for the shareholders identification falling under the 
consequences of the General Shareholders Assembly, due to the provisions in Art.86(1), Law 24/2017 on issuers of 
financial instruments and market operations and approval of May 25th, 2020 as ex date, according to Art. 176(1) 
from FSA Regulation no.5 / 2018. 

VOTE IN FAVOR    VOTE AGAINST    ABSTENTION  

 

21 Empowering of individuals that will perform the publication and recording formalities of the GMS session 
decisions, including their signing. 

 VOTE IN FAVOR    VOTE AGAINST    ABSTENTION  

 

The shareholder takes the full responsibility for the correct filling in the form and safe transmitting of the present voting form. 

 
 
 
…………………………………..         Date ………………….. 
(Name and surname of the individual shareholder or of the legal representative of the legal entity shareholder, in clear, with capital letters) 
 
………………………………….. 
 (Signature of the individual shareholder or signature and stamp for the legal representative of the legal entity shareholder). 
 
 
 
NOTE: 
Expression of the vote over the items on the Agenda shall be made by ticking an “X” for any of the options Votes FAVOR, 
AGAINST or ABSTENTION. Other cells will not be complete with no sign. 

The voting forms incorrectly completed, or incorect, such as the forms having more than one option ticked on a certain item 
from the agenda or without being ticked an option, will be cancelled, a written notification in this respect being done in the 
meeting’s minute.  

The quality of shareholder in the case of the shareholders legal entities or entities without legal personality, the quality of legal 
representative of the shareholders legal entities is established on the basis of the list of shareholders on the reference date, 
received from the Depozitarul Central S.A. 
 
 
I hereby attach:  
1. Certified copy of the ID document of the individual shareholder (BI/CI/Passport/Residence Permit)  

2. Excerpt Statement issued by the Trade Registry or any other proof issued by a competent authority confirming the identity of 
the legal representative of a shareholder-legal entity, in original according to low. 

3. Certified copy of the ID document of the empowered representative (BI/CI/Passport/Residence Permit) (if case).  

4. Phone number for contact ………………………………….. 


