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RAPORT CURENT
conform Regulamentului nr.5/2018 al ASF privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului : 04.05.2020
Denumirea entitatii emitente: COMPA S.A.
Sediul social : Sibiu, str. Henri Coanda nr.8, 550234
Numarul de telefon/fax : 0269 237878; 0269 212204
Cod unic de inregistrare: RO 788767
Numar de ordine in Registrul Comertului J 32/129/1991
Capital social subscris si varsat :21.882.103,8 lei
Piata de tranzactionare : Bursa de Valori Bucuresti, simbol CMP, Categoria Standard
Codul LEI 315700EXV87GJDVUUA14
I.

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc in legatura cu respectiva societate si care pot, au sau vor
avea un impact semnificativ asupra pretului valorilor mobiliare sau asupra detinatorilor de valori mobiliare.
Asemenea evenimente importante sunt, fara a se limita la urmatoarele:
…
e)

ALTE EVENIMENTE
Îndreptare eroare materială din cuprinsul raportului curent din data de 27.04.2020 privind Hotărârile
Adunării Generale ale Acţionarilor ( versiunea în limba română ) şi din cuprinsul raportului curent din data
de 29.04.2020 privind Hotărârile Adunării Generale ale Acţionarilor ( versiunea în limba engleză ), cu referire
la Hotărârea AGEA nr. 4/27.04.2020

Compa S.A. informează acţionarii şi investitorii asupra îndreptării erorilor materiale strecurate în cuprinsul
raportului curent din data de 27.04.2020 ( versiune in limba romană ) şi în cuprinsul raportului curent din data de
29.04.2020 ( versiune in limba engleză ) - cu referire la AGEA nr. 4/27.04.2020 . Acestea se îndreaptă dupa cum
urmează:
În loc de:
Hotararea AGEA nr.4/27.04.2020
4.1. Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 132.041.002 acţiuni, reprezentând 60,3420 %
din capitalul social, dintre care 107.157.082 voturi exprimate „pentru” , 24.883.920 voturi exprimate “împotrivă“ şi
fără abţineri, adunarea generală extraordinară, aprobă delegarea Consiliului de Adminstraţie de către Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru desemnarea reprezentantului societăţii COMPA S.A.Sibiu în relaţia cu
Autoritatea de Management/ Autoritaţile finanţatoare şi pentru împuternicirea persoanei / persoanelor desemnate să
semneze contractele de finanţare pentru proiectele care se vor derula începând din anul 2019 şi în continuare.
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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

4.2. Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 132.041.002 acţiuni, reprezentând 60,3420 %
din capitalul social, dintre care 107.157.082 voturi exprimate „pentru”, 24.883.920 voturi exprimate “împotrivă“ şi
fără abţineri, adunarea generală extraordinară, aprobă mandatarea dlui Ioan DEAC - reprezentant legal să semneze în
numele şi pe seama societăţii contractele şi orice alte documente întocmite în scopul executării hotărârii nr.2, art.1.cu
posibilitatea de substituire prin procură notarială.
Se va citi:
Hotararea AGEA nr.4/27.04.2020
4.1. Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 132.041.002 acţiuni, reprezentând 60,3420 %
din capitalul social, dintre care 107.157.082 voturi exprimate „pentru” , 24.883.920 voturi exprimate “împotrivă“ şi
fără abţineri, adunarea generală extraordinară, aprobă delegarea Consiliului de Adminstraţie de către Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru desemnarea reprezentantului societăţii COMPA S.A.Sibiu în relaţia cu
Autoritatea de Management/ Autoritaţile finanţatoare şi pentru împuternicirea persoanei / persoanelor desemnate să
semneze contractele de finanţare pentru proiectele care se vor derula începând din anul 2020 şi în continuare până la
următoarea AGEA.
4.2. Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 132.041.002 acţiuni, reprezentând 60,3420%
din capitalul social, dintre care 107.157.082 voturi exprimate „pentru” , 24.883.920 voturi exprimate “împotrivă“ şi
fără abţineri, adunarea generală extraordinară, aprobă mandatarea dlui Ioan DEAC - reprezentant legal să semneze în
numele şi pe societăţii contractele şi orice alte documente întocmite în scopul executării hotărârii nr. 4.1., cu
posibilitatea de substituire prin procură notarială.
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