
 

Nr.înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului:  

J 32/129/1991 

Cod de înregistrare fiscală: RO 788767 

Cod SICOMEX: 100555; Cod SIRUES: 0778437 

Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu: 
RO60INGB0015000041108911 / RON 

RO09INGB0015000041100711 / EUR 

Conturi bancare BRD suc. Sibiu: 
RO24 BRDE 330 SV 021 97 82 3300 / RON 
RO69 BRDE 330 SV 016 67 30 3300 / EUR 
RO18 BRDE 330 SV 017 96 70 3300 / USD 

COMPA 36-4-1009;A4; f;ed.n/2021 

 

CĂTRE, 

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 

RAPORT CURENT  
conform Regulamentului ASF nr.5/2018 (Anexa 12)  

privind privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare 
 

Data raportului : 02.12.2021 

Denumirea societăţii: COMPA S.A. 
Sediul social: Sibiu, Str.Henri Coandă nr.8, cod postal 550234, jud.Sibiu 
Telefon/ Fax: 0269 237878/ 0269 212204 
Cod de înregistrare fiscală: RO 7887676 
Identificator Unic la Nivel European (“EUID”): ROONRC.J32/129/1991 
Capital social subscris si vărsat: 21.882.103,8 lei 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB, categoria Standard, simbol CMP 
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 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: 

Raportare deţineri peste 5% 

Vă informăm că în data de 26.11.2021 am primit de la Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL (administrat 
de Aegon Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.) un e-mail care a fost 
înregistrat în data de 02.12.2021, prin s-a adus la cunoştinţa societăţii COMPA S.A. că în urma tranzacţiilor din 
data 24.11.2021, în conformitate cu prevederile art 71, 72, 74, 75 şi 82 din LEGEA nr. 24/2017 privind emitenţii 
de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă (republicată), Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL 
administrat de Aegon Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., deţine la data de 
24.11.2021 un număr de 12.297.347 acţiuni, respectiv 5,62% din drepturile de vot ale emitentului COMPA S.A.  

Ataşat se regăseşte raportarea conform Anexei 18 din Regulamentul ASF nr. 5 / 2018. 

 

 

 Preşedinte CA & Director General,     Vicepreşedinte, 

Ioan DEAC       Ioan MICLEA 



Nr 1054407 / 26.11.2021  

Anexa nr. 18  

Formular standard pentru notificarea deţinerilor majore  
  

Notificarea deţinerilor majore (de transmis către emitentul relevant şi către autoritatea competentă)  

1. Identitatea emitentului sau a emitentului acţiunilor suport existente, la care sunt anexate drepturi de voti  

 COMPA S.A. (ISIN: ROCMPSACNOR9) 

2. Motivele notificării (vă rugăm marcaţi căsuţa sau căsuţele corespunzătoare:   

[X] O achiziţie sau cedare a drepturilor de vot   

[ ] O achiziţie sau cedare a instrumentelor financiare   

[ ] Un eveniment prin care se modifică repartizarea drepturilor de vot  

[ ] Altele (vă rugăm specificaţi)ii  

  

3. Detalii ale persoanei subiect al obligaţiei de notificareiii:  

Numele/Denumirea:  

Aegon Pensii – Societate de  

Administrare a Fondurilor de Pensii 
Private S.A.   

  

Oraşul şi ţara sediului social (dacă este cazul) 

Florești, jud. Cluj, România  

4. Numele/denumirea completă al/a acţionarului/acţionarilor (dacă este diferit/sunt diferiţi de punctul 3)iv  

  

Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL (administrat de Aegon Pensii – Societate de Administrare 
a Fondurilor de Pensii Private S.A.)  

5. Data scăderii sub, a atingerii sau depăşirii pragului (procentului de vot)^v: 24/11/2021  

  

6. Totalul poziţiilor persoanelor subiect al obligaţiei de notificare:  

  % din 
drepturile de  
vot anexate 

acţiunilor  
(totalul din  

7.A)  

% din drepturile de vot prin  

intermediul instrumentelor  

financiare (totalul din 7.B.1  

+ 7.B.2)  

Totalul celor două 
exprimat procentual %  

(7.A + 7.B)  

Numărul total 

de drepturi de 

vot ale 

emitentuluivi  

Situaţia rezultată, la data 

la care s-a scăzut sub, s-

a depăşit sau atins 

pragul  

  

5,62% 

  

 

  
5,62% 218.821.038 

Poziţia la data notificării 
anterioare (dacă este 
cazul)  

  

   

      

  

7. Informaţii de notificat cu privire la situaţia rezultată, la data la care s-a depăşit, s-a scăzut sub sau s-a atins 

pragulvii  

A: Drepturile de vot anexate acţiunilor  

Clasa/tipul de acţiuni 

Codul ISIN, după caz  

Numărul drepturilor de vot^viii  % din drepturile de vot  

Direct Art. 71  

  

alin. (1)-(3)  

din Legea nr.  

24/2017  

Indirect Art. 72 din Legea 

nr. 24/2017  

Direct Art. 71 alin. (1)-(3) 

din Legea nr. 24/2017  

Indirect Art. 72 

  

din Legea nr.  

24/2017  

ROCMPSACNOR9   12.297.347   5,62% 

          

SUBTOTAL A  12.297.347  5,62%  

B 1: Instrumentele financiare în conformitate cu art. 75 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 24/2017  



Tipul de instrument 

financiar  

Data expirăriiix 

(data 

scadentă)  

  

Perioada de 

conversie/exercitarex  

Numărul drepturilor de 
vot care pot fi  

achiziţionate dacă 

instrumentul este 

exercitat/convertit  

% din 

drepturile de 

vot  

    SUBTOTAL B.1      

B 2: Instrumente financiare cu un efect economic similar în conformitate cu art. 75 alin. (1) lit. b) Legea nr.  

24/2017  

Tipul de 

instrument 

financiar  

Data expirăriiix  

(data scadentă)  

Perioada de 

conversie/exercitarex  

Decontare fizică 

sau în numerarxi  

Numărul  

drepturilor de 

vot  

% din 

drepturile de 

vot  

      SUBTOTAL B.2      

8. Informaţii în legătură cu persoana subiect al obligaţiei de notificare (vă rugăm să marcaţi/bifaţi căsuţa 

corespunzătoare)   

[ ] Persoana subiect al obligaţiei de notificare nu este controlată de către nicio persoana fizică sau entitate 

legală şi nu controlează nicio entitate(entităţi) care are (au) în mod direct sau indirect o expunere în emitentul 

acţiunilor suport.xii   

[X] Lanţul complet al persoanelor controlate prin intermediul cărora se deţin efectiv drepturi de vot şi/sau 

instrumente financiare, începând cu persoana fizică sau entitatea legală de ultim nivel care le controleazăxiii:  

Numele/Denumireaxiv  

% din drepturile de vot 
dacă acesta este egal 
sau mai mare decât 
pragul care trebuie 
notificat  

 % din drepturile de vot prin  

intermediul instrumentelor  

financiare dacă acesta este egal  

sau mai mare decât pragul care 

trebuie notificat  

 Totalul celor două,  

dacă acesta este  

egal sau mai mare  

decât pragul care 

trebuie notificat  

Aegon Pensii – Societate de 
Administrare a Fondurilor de 
Pensii Private S.A.        

Fondul de Pensii Administrat  

Privat VITAL  

  

5,62%   5,62% 

Fondul de Pensii Facultative  

Aegon Esențial  
      

  

9. În cazul votului prin reprezentant: [numele/denumirea mandatarului] va înceta să deţină [% şi numărul] 

drepturi de vot începând cu [data].  

10. Informaţii suplimentarexv:   

  

  

Întocmit la Cluj la 26.11.2021  

  

Ratiu Octavian Marius                                                                                           

Director Director General,  

  

Aegon Pensii   

Societate de Aministrare a Fondurilor de Pensii Private SA      _____________________________________  


