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                                                                                                                              Nr.  728/26.08.2021 

Către 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  - Sectorul Instrumente si Investitii Financiare 

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI S.A.    - Piaţa Reglementată 

  

RRAAPPOORRTT    CCUURREENNTT  

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

Data raportului: 26.08.2021 

 
Denumirea entităţii emitente: COMPA S.A. 
Sediul social: Sibiu, Str.Henri Coandă nr.8, 550234 
Numărul de telefon / fax: 0269 237 878; / 0269 212 204 
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 788767 
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J 32 / 129 / 1991 
Capitalul 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 

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu societatea şi care pot, au sau vor avea un 
impact semnificativ asupra preţului valorilor mobiliare sau asupra deţinătorilor de valori mobiliare. 

Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele: 

... 

e)  Alte evenimente:  

 

Recomandări privind participarea la AGOA & AGEA din 09[10].09.2021 in contextul situatiei generate de 
pandemia de COVID-19 

Societatea COMPA recomandă ca acționarii să voteze prin corespondență, preferabil prin email la adresa 
actionariat@compa.ro, utilizând semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind 
semnatura electronică.  

În lipsa semnăturii electronice extinse, formularele de vot vor fi transmise prin poştă sau depuse personal la 
registratura Societății. 

În funcţie de evoluţia situaţiei provocată de COVID-19, între momentul prezentului raport curent şi data ţinerii 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi, respectiv, Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, Societatea 
COMPA va adopta măsurile corespunzătoare, necesare sau impuse de autorităţi, cu informarea în mod 
corespunzător a acţionarilor Societăţii. 

De asemenea, vă aducem la cunoştinţă că, în cazul în care restricţiile actuale cu privire la limitarea numărului de 
participanţi la evenimente desfăşurate în spaţii închise se vor menţine, societatea COMPA este obligată să aplice 
măsuri suplimentare pentru aplicarea acestor cerinţe legale. 
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Totodată, dorim să atragem atenţia că participarea la evenimente/întruniri publice în spaţii închise (care respectă 
eventualele limite impuse de autorităţi la acel moment) expune participanţii la o posibilă contaminare cu 
coronavirusul SARS-CoV-2, iar Societatea şi/sau conducerea acesteia nu pot fi ţinute răspunzătoare pentru un 
astfel de risc. 

Materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi AGOA & AGEA sunt disponibile pe pagina de internet 
www.compa.ro, la secțiunea Relații pentru investitori - şedinţe AGA - AGOA/AGEA - 2021. 

De asemenea, societatea recomandă acţionarilor ca, în cazul în care aceştia se vor prezenta fizic în cadrul 
A.G.O.A./A.G.E.A, să transmită în acest sens, până la data de 07.09.2021 ora 15.00 o informare scrisă prin email la 
adresa actionariat@compa.ro, astfel încat societatea să poata lua din timp măsurile necesare pentru protejarea şi 
siguranţa tuturor participanţilor şi a angajaţilor.  

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat. 

 

 

Preşedintele CA/ Director General,    Vicepreseinta CA/Director Economic, 

Ioan DEAC      Ioan MICLEA 
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