
 
 

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/2017 

 

 

Către 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  - Sectorul Instrumente si Investitii Financiare 

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI S.A.    - Piaţa Reglementată 

 

  

RRAAPPOORRTT    CCUURREENNTT  

conform Regulamentului ASF NR.5 / 2018 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare  

Data raportului: 13.08.2020 
Denumirea entităţii emitente: COMPA S.A. 
Sediul social: Sibiu, Str.Henri Coandă nr.8, 550234 
Numărul de telefon / fax: 0269 237 878; / 0269 237 770 
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 788767 
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J 32 / 129 / 1991 
Capitalul 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  

 

Inițierea programului de răscumparare a acțiunilor aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor din data de 27.04.2020. 

 În temeiul art 234 alin. 1 lit. e şi r din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare si 
operaţiuni de piaţă, 

Societatea COMPA informează acționarii și investitorii săi că prin decizia nr. 92 pct.1 din data de 13.08.2020 Consiliul de 
Adminstratie a decis inițierea programului de răscumparare a acțiunilor COMPA începând cu data de 17.08.2020, în 
conformitate cu Hotărârile AGEA nr.18 si 19 din data de 27.04.2020, publicate în Monitorul Oficial al României partea a 
IV-a, nr.1712/ 15.05.2020. 

Potrivit deciziei Consiliului de Administaţie, derularea programului de răscumpărare acţiuni se va realiza prin 
intermediul Societatii de Servicii de Investiţii Financiare BRK Financial Group SA, cu sediul social în Cluj-Napoca, Strada 
Moţilor, nr. 119, Judetul Cluj, înregistrată la ORC sub nr. J12/3038/1994, CUI: 6738423, tel: 0364-401709; Fax: 0364-
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401710, e-mail: office@brk.ro,  care va furniza serviciile de intermediere pentru programul de răscumpărare în acord 
cu prevederile contractuale. 

Programul de rascumpărare va fi realizat respectând art. 5 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului UE 
596/2014 privind abuzul de piaţa şi Regulamentul UE 2016/1052.  

Volumul răscumpărat zilnic va fi determinat in conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul UE 2016/1052. 

Reamintim că prin hotărârea AGEA nr. 18/27.04.2020 s-a aprobat derularea  programului de răscumpărare a acţiunilor 
proprii în vederea  distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii societăţii (administratori, directori, ai 
societăţii), în scopul fidelizării acestora, precum şi al recompensării pentru activitatea desfaşurată în cadrul 
Societăţii, conform unor criterii de performanţă ce vor fi stabilite de către Consiliul de Administraţie , cu 
următoarele caracteristici principale: 

Dimensiunea programului: rascumpararea de pe piaţă a unui număr maxim de 15.000.000 acţiuni proprii;  

Preţul de dobandire a acţiunilor  propus este: 

 preţ minim per acţiune: 0,1 lei 

 preţ maxim per acţiune:  1 lei 

Valoarea pecuniară maximă alocată programului : 3.890.000 lei, excluzând comisioanele de brokeraj şi alte 
costuri de achiziţie, plata acţiunilor răscumpărate va fi facută, conform  prevederilor art.1031 din legea 31/1990, 
din profitul distribuibil al societăţii, înscris în situaţia financiară pe anul 2019  

Durata de desfasurare a programului: 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României 
partea a IV - a . 

Scop: Acţiunile vor fi răscumpărate în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii societătii 
(administratori, directori ai Societăţii), în scopul fidelizării acestora, precum şi al recompensării pentru 
activitatea desăşurată în cadrul Societăţii, conform unor criterii de performanţă ce vor fi stabilite de către 
Consiliul de Administraţie, cu respectarea legislaţiei în vigoare.  

 

 

 

 Preşedintele CA/ Director General,     Director Economic, 

Ioan DEAC       Ioan MICLEA 

mailto:office@brk.ro

