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Către, 

 

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI  

  

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE 

DIRECȚIA EMITENȚI 

 

 

RAPORT CURENT 

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 

 

 

Data raportului: 27.03.2020 

Denumirea entității emitente: Societatea COMVEX S.A. 

Sediul social: Constanța, Incinta Port, Dana 80-84 

Nr. de telefon / fax : 0241-603051 / 0241-639010 

Cod Unic de Înregistrare: 1909360 

Număr de înregistrare în Registrul Comerțului: J13/622/20.02.1991 

Capital social subscris și vărsat: 29.139.927,5 lei 

Codul LEI: 2594007O09LB1UMLJR97 

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București, Piața ATS 

(AeRO)   

 

Comunicat:  Măsuri adoptate în contextul epidemiei de coronavirus ”COVID-19” 

  

 

Societatea își informează acționarii și investitorii asupra faptului că a luat măsuri necesare pentru a 

asigura sănătatea și siguranța angajaților, partenerilor, acționarilor.  

 

În acest scop, Societatea a adoptat, în principal, următoarele măsuri: 

i. Tuturor angajaților li s-a solicitat să lucreze de la distanță/domiciliu cât mai mult posibil și 

acolo unde este posibil; 

ii. Pentru angajații a căror activitate face imposibilă munca de la domiciliu, au fost inițiate 

proceduri de împărțire a echipelor în schimburi, de separare a personalului și de asigurare a 

unui program de lucru flexibil, în vederea asigurării distanțării sociale și respectării normelor 

de igienă astfel cum au fost reglementate prin instrucțiunile autorităților de sănătate publică; 

iii. Au fost stabilite protocoale specifice de dezinfecție în incinta Societății, inclusiv în toate 

spațiile în care personalul Comvex își desfășoară activitatea; 

iv. Toate deplasările în interes de serviciu ale angajaților în afara localității au fost restricționate; 

v. Limitarea transmiterii și/sau depunerii oricăror documente în format fizic, fiind recomandată 

utilizarea mijloacelor electronice de comunicare (e-mail, scan). 
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Având în vedere situația actuală imprevizibilă și insurmontabilă, respectiv circumstanțele legate de 

pandemia de coronavirus Covid-19 și recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și celorlalte 

organisme abilitate, ce au impus instituirea stării de urgență, COMVEX SA a hotărât că se impune 

protejarea angajaților, administratorilor, acționarilor si reprezentanților acționarilor societății.  

 

Având în vedere faptul că instituirea stării de urgență presupune restrângerea exercițiului dreptului de 

liberă circulație, a libertății întrunirilor și libertății economice pe de o parte și evoluția galopantă a 

numărului de îmbolnăviri înregistrat în ultimele zile, pe de altă parte, societatea constată că există piedici 

inevitabile în menținerea calendarului financiar publicat anterior legat de convocarea AGA și publicarea 

raportului anual. 

 

Societatea va urmări în mod constant evoluția pandemiei de Covid-19, urmând să convoace adunarea 

generală a acționarilor în cel mai scurt termen posibil, în funcție de deciziile autorităților publice 

referitoare la menținerea sau încetarea stării de urgență.  

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Viorel PANAIT    

Președinte al Consiliului de Administrație, Director General 
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