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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       14.03.2022 

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 

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 

Îndreptare erori în Convocator AGOA/AGEA publicat la data de 11.03.2022. 

 

I. Având în vedere erorile identificate în convocatorul AGOA/AGEA (varianta în limba română şi 

varianta în limba engleză) se procedează la indreptarea erorilor astfel: 

 

Punctul 9 de pe ordinea de zi AGOA: 

9. Aprobarea datei de 20.05.2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora 

se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor, în conformitate cu 
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dispoziţiile art. 86(1) din Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni 

de piaţă si a datei de 19.05.2021 ca ex date conform dispoziţiilor art.176(1) din Regulamentul ASF 

nr.5/2018. 

Eroarea constă în faptul că pentru data de înregistrare şi ex data s-a menţionat în mod eronat anul 2021, în 

loc de anul 2022. Se îndreaptă eroarea, sens în care, punctul 9 de pe ordinea de zi AGOA se va citi astfel: 

 

9. Aprobarea datei de 20.05.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora 

se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 86(1) din Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni 

de piaţă si a datei de 19.05.2022 ca ex date conform dispoziţiilor art.176(1) din Regulamentul ASF 

nr.5/2018. 

 

II. Având în vedere erorile identificate în convocatorul AGOA/AGEA (varianta în limba română) se 

procedează la îndreptarea erorilor astfel: 

 

Pagina 12 primul aliniat, ultima teză: 

În situația în care ordinea de zi AGOA/AGEA, va fi revizuită, societatea va face disponibil formularul 

de vot prin corespondență actualizat, începând cu data de 11.04.2021. 

Eroarea constă în faptul că este menţionată data de 11.04.2021 pentru punerea la dispoziţie a formularelor 

de vot actualizate, în condiţiile în care corectă este data de 11.04.2022, sens în care, pagina 12, primul 

aliniat, utlima teza se va citi astfel: 

În situația în care ordinea de zi AGOA/AGEA, va fi revizuită, societatea va face disponibil formularul 

de vot prin corespondență actualizat, începând cu data de 11.04.2022. 

 

III. Având în vedere erorile identificate în convocatorul AGOA/AGEA (varianta în limba engleză) se 

procedează la îndreptarea erorilor astfel: 

 

Prima pagină referitoare la data fixată pentru prima AGOA şi AGEA, în Convocator sunt menţionate 

următoarele: 

 

În cuprinsul primei pagini, la data menţionată pentru  prima AGOA/AGEA se menţionează din eroare, data 

de 28.04.2021 în loc de 28.04.2022. Se îndreaptă eroarea, sens în care prevederile privind data primei 

Adunări Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor se vor citi astfel: 
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Consiliul de Administraţie (CA) al societăţii COMPA S.A., cu sediul social în Sibiu, Str.Henri Coandă 

nr.8, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J32/129/1991, codul unic de înregistrare RO788767, 

întrunit în şedinţa din data de 10.03.2022,  în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 

privind societățiile, prevederile art. 92 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piață, prevederile art. 186 și 187 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de 

instrumente financiare și operațiuni de piață, și cu prevederile art.  VIII din Actul constitutiv al societății 

Compa S.A., precum și celelalte prevederi legale aplicabile,  

 

Convoacă: 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR ("AGOA") ȘI 

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR ("AGEA") 

 

pentru data de 28.04.2022, ora 1500 (ora României) Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și pentru 

data de 28.04.2022, ora 1600 (ora României) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la sediul 

societății, situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr. 8, jud. Sibiu, România, pentru toți acționarii 

înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 12.04.2022, 

stabilită ca data de referință pentru ținerea AGOA și AGEA.  

Punctul 11 de pe ordinea de zi AGEA 

11.Aprobarea datei de 20.05.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se 

răsfrâng efectele hotărârilor adunării extraordinare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 86(1) 

din Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă si a datei de 

19.05.2021 ca ex date conform dispoziţiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018. 

 

Eroarea constă în faptul că pentru ex data s-a menţionat în mod eronat anul 2021, în loc de anul 2022. Se 

îndreaptă eroarea, sens în care, punctul 11 de pe ordinea de zi AGEA se va citi astfel: 

  

11.Aprobarea datei de 20.05.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se 

răsfrâng efectele hotărârilor adunării extraordinare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 86(1) 

din Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă si a datei de 

19.05.2022 ca ex date conform dispoziţiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018. 

 

Restul prevederilor din Convocatorul publicat la data de 11.03.2022 rămân neschimbate.  

 

Preşedinte CA / Director General,    Vicepreşedinte CA / Director 

Economic, 

Ioan DEAC       Ioan MICLEA 
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