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  Nr. 394/ 12.05.2022 

 

 

 

REZULTATUL VOTULUI 

A.G.E.A. din data de 28.04.2022 - prima convocare 

 

În conformitate cu prevederile Art. 209 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018 privind emitenții de instrumente 

financiare și operațiuni de piață, societatea COMPA S.A., înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia 

română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu, sub nr. J 32/129/1991, cod de 

înregistrare fiscală RO 788767, cu sediul situat în Sibiu, strada Henri Coandă nr.8, jud. Sibiu, având capitalul social 

subscris şi vărsat în cuantum de 21.882.103.8 lei divizat în 218.821.038 acţiuni nominative, având fiecare o 

valoare nominală de 0,1 lei, prezintă rezultatul votului A.G.E.A. care a avut loc la prima convocare, în condiţiile 

legale şi statutare de cvorum, în data de 28.04.2022, la sediul societăţii.  

 

La ședință, au participat (personal/ prin reprezentant/ prin corespondenţă) un număr de 10 acţionari deţinând 

un număr de 110.512.916 acţiuni din capitalul social, reprezentând 50,5038% din numărul total de acțiuni din 

capitalul social și 52,0509% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al COMPA S.A. 

(218.821.038 acțiuni în capitalul social dintre care 212.316.885 acțiuni cu drept de vot; 6.504.135 sunt acțiuni fără 

drept de vot, fiind acțiuni răscumpărate de COMPA S.A.), astfel: 

- 5 acționari prezenți personal înscriși pe lista de prezența a acționarilor, deținând un număr de 

90.643.391 acțiuni reprezentând 41,4235% din numărul total de acțiuni din capitalul social (218.821.038) 

și 42,6925% din numărul total de acțiuni cu drepturi de vot (212.316.885) la data de referință 12.04.2022. 

- 5 acționari care au transmis formulare de vot prin corespondență, deținând un număr de 19.869.525 

acțiuni reprezentând 9.0803% din numărul total de acțiuni din capitalul social (218.821.038) și 9,3584% 

din numărul total de acțiuni cu drepturi de vot (212.316.885) la data de referință 12.04.2022. 

 

Situaţia acţiunilor şi drepturilor de vot la data de referinta 12.04.2022 pentru A.G.E.A. din data de 28.04.2022 

Număr total de acţiuni din capitalul social al societatii este de 218.821.038, din care 212.316.885 acţiuni cu drept 

de vot la data de 12.04.2022 – data de referinţă pentru A.G.E.A din 28.04.2022, având în vedere că sunt 

răscumparate de către societate un număr de 6.504.135 acţiuni în baza programului de răscumpărare derulat de 

societate.  

 

 

http://www.compa.ro/
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REZULTATUL VOTULUI A.G.E.A. 

1. Alegerea secretarului de şedinţă al Adunării Generale Extaordinare a Acţionarilor dintre acţionarii prezenţi. 

Nr. total acţiuni 
pentru care s-
au exprimat 

voturi valabile  

Proporţia din total 
capital social 

reprezentată de 
respectivele voturi  

Proporţia din total 
acţiuni cu drept de vot  
la data de referinţă –

12.04.2022 
reprezentată de 

respectivele voturi  

Voturi exprimate 
 pentru  

Voturi exprimate 
 împotrivă  

Abţineri 

nr. voturi 
exprimate  

% din total 
voturi 

exprimate  

nr. voturi 
exprimate  

% din total 
voturi 

exprimate 

nr. voturi 
exprimate  

% din total 
voturi 

exprimate 

110.512.916 50,5038% 52,0509% 110.512.916 100% - - - - 

Cu 110.512.916  voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 110.512.916 acţiuni, reprezentând 50,5038% din capitalul social şi 52,0509% din numărul total de acţiuni cu drept de 
vot la data de referinţă, dintre care 110.512.916 voturi  exprimate „pentru” (100% din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva“ şi fără abţineri, A.G.E.A., prin vot deschis, 
aprobă punctul 1 de pe ordinea de zi.  

2. Contractarea şi/sau prelungirea pentru anul 2022 şi anul 2023 până la AGEA anuală, de credite pentru investiții, linii de credit, leasing, scrisori de garanție bancară, şi alte produse 
financiar bancare, cu încadrarea într-un plafon total cumulat de 40 milioane EUR și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății. 

Nr. total acţiuni 
pentru care s-
au exprimat 

voturi valabile  

Proporţia din total 
capital social 

reprezentată de 
respectivele voturi  

Proporţia din total 
acţiuni cu drept de vot  
la data de referinţă – 

12.04.2022 
reprezentată de 

respectivele voturi  

Voturi exprimate 
 pentru  

Voturi exprimate 
 împotrivă  

Abţineri 

nr. voturi 
exprimate  

% din total 
voturi 

exprimate  

nr. voturi 
exprimate  

% din total 
voturi 

exprimate 

nr. voturi 
exprimate  

% din total 
voturi 

exprimate 

110.512.916 50,5038% 52,0509% 93.276.211 84,4030% 17.236.705 15,5970% - - 

Cu 110.512.916  voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 110.512.916 acţiuni, reprezentând 50,5038% din capitalul social și 52,0509% din numărul total de acțiuni cu drept la 
data de referință, dintre care 93.276.211 voturi exprimate „pentru” (84,4030% din total voturi exprimate), 17.236.705 voturi  exprimate “împotriva“ (15,5970% din total voturi 
exprimate) şi fără abţineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă punctul 2 de pe ordinea de zi.  

3. Delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ca începând cu data hotărârii AGEA până la următoarea Adunare Generală 
Extraordinară din aprilie 2023 să angajeze şi/sau să prelungească credite pentru investiții, linii de credit, leasing, scrisori de garanţie bancară şi alte produse financiar bancare, cu 
încadrarea în cadrul plafonului total cumulat de 40 milioane EUR aprobat la Art. 2, precum și să constituie garanții mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății. 

Nr. total acţiuni 
pentru care s-
au exprimat 

voturi valabile  

Proporţia din total 
capital social 

reprezentată de 
respectivele voturi  

Proporţia din total 
acţiuni cu drept de vot  
la data de referinţă – 

12.04.2022 
reprezentată de 

respectivele voturi  

Voturi exprimate 
 pentru  

Voturi exprimate 
 împotrivă  

Abţineri 

nr. voturi 
exprimate  

% din total 
voturi 

exprimate  

nr. voturi 
exprimate  

% din total 
voturi 

exprimate 

nr. voturi 
exprimate  

% din total 
voturi 

exprimate 

110.512.916 50,5038% 52,0509% 93.276.211 84,4030% 17.236.705 15,5970% - - 
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Cu 110.512.916 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.512.916 acţiuni, reprezentând 50,5038% din capitalul social şi 52,0509% din numărul total de acţiuni cu drept de vot 
la data de referinţă, dintre care 93.276.211 voturi  exprimate „pentru” (84,4030% din total voturi exprimate), 17.236.705 voturi  exprimate “împotriva“ (15,5970% din total voturi 
exprimate)  şi fără abţineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă punctul 3 de pe ordinea de zi. 

4. Împuternicirea Directorului General şi a Directorului Economic, să reprezinte Societatea cu ocazia negocierii și semnării contractelor de credit, de garantare și a oricăror alte documente 
necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii de la art. 2 și 3. 

Nr. total acţiuni 
pentru care s-
au exprimat 

voturi valabile  

Proporţia din total 
capital social 

reprezentată de 
respectivele voturi  

Proporţia din total 
acţiuni cu drept de vot  
la data de referinţă – 

12.04.2022 
reprezentată de 

respectivele voturi  

Voturi exprimate 
 pentru  

Voturi exprimate 
 împotrivă  

Abţineri 

nr. voturi 
exprimate  

% din total 
voturi 

exprimate  

nr. voturi 
exprimate  

% din total 
voturi 

exprimate 

nr. voturi 
exprimate  

% din total 
voturi 

exprimate 

110.512.916 50,5038% 52,0509% 93.276.211 84,4030% 17.236.705 15,5970% - - 

Cu 110.512.916 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.512.916 acţiuni, reprezentând 50,5038% din capitalul social şi 52,0509% din numărul total de acţiuni cu drept de vot 
la data de referinţă, dintre care 93.276.211 voturi  exprimate „pentru” (84,4030% din total voturi exprimate), 17.236.705 voturi  exprimate “împotriva“ (15,5970% din total voturi 
exprimate)  şi fără abţineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă punctul 4 de pe ordinea de zi. 

5. Delegarea Consiliului de Adminstraţie de către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru desemnarea reprezentantului societății COMPA S.A. în relația cu Autoritatea de 
Management/ Autorități finanțatoare şi pentru împuternicirea persoanei/ persoanelor care să semneze în numele şi pe seama Societăţii contractele de finanţare care se vor derula 
începând din anul 2022 şi în continuare până la următoarea AGEA din aprilie 2023. 

Nr. total acţiuni 
pentru care s-
au exprimat 

voturi valabile  

Proporţia din total 
capital social 

reprezentată de 
respectivele voturi  

Proporţia din total 
acţiuni cu drept de vot  
la data de referinţă – 

12.04.2022 
reprezentată de 

respectivele voturi  

Voturi exprimate 
 pentru  

Voturi exprimate 
 împotrivă  

Abţineri 

nr. voturi 
exprimate  

% din total 
voturi 

exprimate  

nr. voturi 
exprimate  

% din total 
voturi 

exprimate 

nr. voturi 
exprimate  

% din total 
voturi 

exprimate 

110.512.916 50,5038% 52,0509% 93.276.211 84,4030% 17.236.705 15,5970% - - 

Cu 110.512.916 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.512.916 acţiuni, reprezentând 50,5038% din capitalul social şi 52,0509% din numărul total de acţiuni cu drept de vot 
la data de referinţă, dintre care 93.276.211 voturi  exprimate „pentru” (84,4030% din total voturi exprimate), 17.236.705 voturi  exprimate “împotriva“ (15,5970% din total voturi 
exprimate)  şi fără abţineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă punctul 5 de pe ordinea de zi. 

6. Mandatarea Directorului General şi a Directorului Economic să semneze în numele şi pe seama Societăţii, contractul cu auditorul financiar, numit potrivit Art. nr. 8 a AGOA. 
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Nr. total acţiuni 
pentru care s-
au exprimat 

voturi valabile  

Proporţia din total 
capital social 

reprezentată de 
respectivele voturi  

Proporţia din total 
acţiuni cu drept de vot  
la data de referinţă – 

12.04.2022 
reprezentată de 

respectivele voturi  

Voturi exprimate 
 pentru  

Voturi exprimate 
 împotrivă  

Abţineri 

nr. voturi 
exprimate  

% din total 
voturi 

exprimate  

nr. voturi 
exprimate  

% din total 
voturi 

exprimate 

nr. voturi 
exprimate  

% din total 
voturi 

exprimate 

110.512.916 50,5038% 52,0509% 93.276.211 84,4030% 17.236.705 15,5970% - - 

Cu 110.512.916 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.512.916 acţiuni, reprezentând 50,5038% din capitalul social şi 52,0509% din numărul total de acţiuni cu drept de vot 
la data de referinţă, dintre care 93.276.211 voturi  exprimate „pentru” (84,4030% din total voturi exprimate), 17.236.705 voturi  exprimate “împotriva“ (15,5970% din total voturi 
exprimate)  şi fără abţineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă punctul 6 de pe ordinea de zi. 

7. Ratificarea hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 115/12.11.2021 art. 10 prin care se aprobă suplimentarea plafonului de credit în valoare de 8.000.000 euro aprobat potrivit 
hotărârii AGEA nr. 7/12.11.2020 pentru dezvoltarea de către societatea afiliată Arini Hospitality SRL a Proiectului Hotelier Mercure Sibiu Park Arini & Ibis Styles Sib iu Park Arini, cu suma 
de 1.500.000 euro din care suma de 3.800.000 lei va fi un credit pe termen scurt de tip revolving pentru finanţare TVA aferent investiţiei, iar suma de 700.000 euro va suplimenta creditul 
de investitii în valoare de 8.000.000 euro. 

Nr. total acţiuni 
pentru care s-
au exprimat 

voturi valabile  

Proporţia din total 
capital social 

reprezentată de 
respectivele voturi  

Proporţia din total 
acţiuni cu drept de vot  
la data de referinţă – 

12.04.2022 
reprezentată de 

respectivele voturi  

Voturi exprimate 
 pentru  

Voturi exprimate 
 împotrivă  

Abţineri 

nr. voturi 
exprimate  

% din total 
voturi 

exprimate  

nr. voturi 
exprimate  

% din total 
voturi 

exprimate 

nr. voturi 
exprimate  

% din total 
voturi 

exprimate 

110.512.916 50,5038% 52,0509% 93.276.211 84,4030% 17.236.705 15,5970% - - 

Cu 110.512.916 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.512.916 acţiuni, reprezentând 50,5038% din capitalul social şi 52,0509% din numărul total de acţiuni cu drept de vot 
la data de referinţă, dintre care 93.276.211 voturi  exprimate „pentru” (84,4030% din total voturi exprimate), 17.236.705 voturi  exprimate “împotriva“ (15,5970% din total voturi 
exprimate)  şi fără abţineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă punctul 7 de pe ordinea de zi. 

8.  Ratificarea hotărârii Consiliului de Administaţie nr. 115/12.11.2021 art. 11 prin care se aprobă garantarea creditului suplimentar în valoare de 1.500.000 euro care va fi contractat de 
Arini Hospitality SRL cu bunuri mobile şi imobile din patrimoniul societăţii afiliate Arini Hospitality SRL, inclusiv bunul imobil înscris în cartea funciară Sibiu nr. 131805. 

Nr. total acţiuni 
pentru care s-
au exprimat 

voturi valabile  

Proporţia din total 
capital social 

reprezentată de 
respectivele voturi  

Proporţia din total 
acţiuni cu drept de vot  
la data de referinţă – 

12.04.2022 
reprezentată de 

respectivele voturi  

Voturi exprimate 
 pentru  

Voturi exprimate 
 împotrivă  

Abţineri 

nr. voturi 
exprimate  

% din total 
voturi 

exprimate  

nr. voturi 
exprimate  

% din total 
voturi 

exprimate 

nr. voturi 
exprimate  

% din total 
voturi 

exprimate 

110.512.916 50,5038% 52,0509% 93.276.211 84,4030% 17.236.705 15,5970% - - 
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Cu 110.512.916 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.512.916 acţiuni, reprezentând 50,5038% din capitalul social şi 52,0509% din numărul total de acţiuni cu drept de vot 
la data de referinţă, dintre care 93.276.211 voturi  exprimate „pentru” (84,4030% din total voturi exprimate), 17.236.705 voturi  exprimate “împotriva“ (15,5970% din total voturi 
exprimate)  şi fără abţineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă punctul 8 de pe ordinea de zi. 

9. Ratificarea hotărârii Consiliului de Administaţie nr. 115/12.11.2021 art. 12 prin care se aprobă garantarea de către Compa S.A., a creditului suplimentar în valoare de 1.500.000 euro 
care va fi contractat de Arini Hospitality SRL, fie în calitate de garanat fie în calitate de co-debitor, în cazul în care băncile finanţatoare vor solicita aceasta. 

Nr. total acţiuni 
pentru care s-
au exprimat 

voturi valabile  

Proporţia din total 
capital social 

reprezentată de 
respectivele voturi  

Proporţia din total 
acţiuni cu drept de vot  
la data de referinţă – 

12.04.2022 
reprezentată de 

respectivele voturi  

Voturi exprimate 
 pentru  

Voturi exprimate 
 împotrivă  

Abţineri 

nr. voturi 
exprimate  

% din total 
voturi 

exprimate  

nr. voturi 
exprimate  

% din total 
voturi 

exprimate 

nr. voturi 
exprimate  

% din total 
voturi 

exprimate 

110.512.916 50,5038% 52,0509% 93.276.211 84,4030% 17.236.705 15,5970% - - 

Cu 110.512.916 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.512.916 acţiuni, reprezentând 50,5038% din capitalul social şi 52,0509% din numărul total de acţiuni cu drept de vot 
la data de referinţă, dintre care 93.276.211 voturi  exprimate „pentru” (84,4030% din total voturi exprimate), 17.236.705 voturi  exprimate “împotriva“ (15,5970% din total voturi 
exprimate)  şi fără abţineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă punctul 9 de pe ordinea de zi. 
 
10.  Ratificarea hotărârii Consiliului de Administaţie nr. 115/12.11.2021 art. 13 prin care se aprobă garantarea creditului care va fi contractat de Arini Hospitality SRL pentru finanţarea 
ajutorului de stat, cu privire la care există aprobare potrivit hotărârii AGEA nr. 80 art. 4/09.09.2021, cu bunuri mobile şi imobile din patrimoniul societăţii afiliate Arini Hospitality SRL, 
inclusiv bunul imobil înscris în cartea funciară Sibiu nr. 131805. 

Nr. total acţiuni 
pentru care s-
au exprimat 

voturi valabile  

Proporţia din total 
capital social 

reprezentată de 
respectivele voturi  

Proporţia din total 
acţiuni cu drept de vot  
la data de referinţă – 

12.04.2022 
reprezentată de 

respectivele voturi  

Voturi exprimate 
 pentru  

Voturi exprimate 
 împotrivă  

Abţineri 

nr. voturi 
exprimate  

% din total 
voturi 

exprimate  

nr. voturi 
exprimate  

% din total 
voturi 

exprimate 

nr. voturi 
exprimate  

% din total 
voturi 

exprimate 

110.512.916 50,5038% 52,0509% 93.276.211 84,4030% 17.236.705 15,5970% - - 

 

Cu 110.512.916 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.512.916 acţiuni, reprezentând 50,5038% din capitalul social şi 52,0509% din numărul total de acţiuni cu drept de vot 
la data de referinţă, dintre care 93.276.211 voturi  exprimate „pentru” (84,4030% din total voturi exprimate), 17.236.705 voturi exprimate “împotriva“ (15,5970% din total voturi 
exprimate)  şi fără abţineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă punctul 10 de pe ordinea de zi. 

11. 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 da de 19.05.2022 ca ex date conform dispoziţiilor 
art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018. 
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Nr. total acţiuni 
pentru care s-
au exprimat 

voturi valabile  

Proporţia din total 
capital social 

reprezentată de 
respectivele voturi  

Proporţia din total 
acţiuni cu drept de vot  
la data de referinţă – 

12.04.2022 
reprezentată de 

respectivele voturi  

Voturi exprimate 
 pentru  

Voturi exprimate 
 împotrivă  

Abţineri 

nr. voturi 
exprimate  

% din total 
voturi 

exprimate  

nr. voturi 
exprimate  

% din total 
voturi 

exprimate 

nr. voturi 
exprimate  

% din total 
voturi 

exprimate 

110.512.916 50,5038% 52,0509% 110.512.916 100% - - - - 

 

Cu 110.512.916  voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 110.512.916 acţiuni, reprezentând 50,5038% din capitalul social şi 52,0509% din numărul total de acţiuni cu drept de 
vot la data de referinţă, dintre care 110.512.916 voturi  exprimate „pentru” (100% din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva“ şi fără abţineri, A.G.E.A., prin vot deschis, 
aprobă punctul 11 de pe ordinea de zi.  

12. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalităţile de publicitate şi inregistrare a hotărârilor şedinţei, inclusiv semnarea acestora. 

Nr. total acţiuni 
pentru care s-
au exprimat 

voturi valabile  

Proporţia din total 
capital social 

reprezentată de 
respectivele voturi  

Proporţia din total 
acţiuni cu drept de vot  
la data de referinţă – 

12.04.2022 
reprezentată de 

respectivele voturi  

Voturi exprimate 
 pentru  

Voturi exprimate 
 împotrivă  

Abţineri 

nr. voturi 
exprimate  

% din total 
voturi 

exprimate  

nr. voturi 
exprimate  

% din total 
voturi 

exprimate 

nr. voturi 
exprimate  

% din total 
voturi 

exprimate 

110.512.916 50,5038% 52,0509% 110.512.916 100% - - - - 

 

Cu 110.512.916  voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 110.512.916 acţiuni, reprezentând 50,5038% din capitalul social şi 52,0509% din numărul total de acţiuni cu drept de 
vot la data de referinţă, dintre care 110.512.916 voturi  exprimate „pentru” (100% din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva“ şi fără abţineri, A.G.E.A., prin vot deschis, 
aprobă punctul 12 de pe ordinea de zi.  

 

Presedinte CA/ Director General, 

Ioan DEAC                  Secretariat tehnic, 

                          Pîrvu Sabina 


