
 
 

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 

 

 

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 28.04.2020 
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 

În temeiul art 234 alin. 1 lit. m din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare si 
operaţiuni de piaţă, acționarii și investitorii sunt informaţi cu privire la decizia nr. D54/27.04.2020 a Consiliului de 
Administraţie prin intermediul căreia s-a hotărât: 

-  Reducerea temporară a activităţii societăţii pentru perioada stării de urgenţă, respectiv 01.05.2020 – 
15.05.2020; 

-  Suspendarea pentru perioada menţionată a contractelor individuale de muncă pentru o mare parte din 
salariaţi în temeiul art. 52 alin. 1 lit. c coroborat cu art. 53 alin. 1 Codul Muncii şi 77 alin. 4  din Contractul 
Colectiv de Muncă. 

Decizia este luată, în continuarea aceloraşi decizii deja luate pentru luna aprilie 2020 având în vedere contextul 
economic dificil creat de pandemia Covid 19, starea de urgenţă declarată pe teritoriul României, notificările 
transmise de furnizori şi clienţi cu privire la suspendarea activităţii acestora, ceea ce determină o scădere drastică a 
comenzilor şi a volumului de muncă.  
Activitatea productivă se va desfăşura pe perioada celor 15 de zile cu un numar redus de salariaţi, fiind adaptată la 
volumul comenzilor. Activitatea indirect productivă este redusă la minim.  
 

Preşedinte CA / Director General,     Director Economic, 

Ioan DEAC        Ioan MICLEA 


