
 
COMELF SA

Societate cotata la Bursa de Valori Bucuresti

Registru comertului No.J/06/02/31.01.91 
Cont  bancar: (Lei)    RO  
                       (Euro) RO

12INGB0024000040598911
58INGB0024000040590711

Deschise la: ING BANK BISTRITA
GRUP UZINSIDER

 
                                                    

 

 
RAPORT CURENT 

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 republicată si Regulamentul ASF nr. 5/2018 
 
 
 
Data raportului: 30.01.2023 
Denumirea societății emitente: COMELF S.A. 
Sediul social: Municipiul Bistrita, Strada Industriei, nr.4, Județul Bistrița-Năsăud 
Telefon/Fax: 0263234462/0263238092 
Numar de inregistrare ORC: J06/2/1991 
Cod unic de inregistrare: 568656 
Capital social subscris si varsat: 13.036.325,34 lei 
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, categoria standard 
Simbol de piata: CMF 

 
Evenimente importante de raportat: 

 
  Alte evenimente: Notificarea tranzacțiilor efectuate de către persoanele cu responsabilități de 
conducere și/sau de către persoanele care au o legătură strânsă cu acestea 
 
        COMELF S.A. (emitentul) aduce la cunostinta partilor interesate tranzactiile cu actiunile emitentului 
efectuate de catre persoanele cu responsabilitati de conducere si/sau de catre persoanele care au o 
legatura stransa cu acestea in data de 26.01.2023. 
        Tranzactiile au fost notificate emitentului de catre persoanele cu responsabilitati de conducere si/sau 
de catre persoanele care au o legatura stransa cu acestea in conformitate cu prevederile legislatiei 
pietei de capital si sunt anexate la prezentul document. 
 
 
 

Director General, 
Ing.GHEORGHE CENUSA 

 
 

 



Notificarea și publicarea tranzacțiilor efectuate de către persoanele cu responsabilități de conducere și de către persoanele care au o legătură strânsă cu acestea

Numele Poziție/funcție Notificarea 

inițială/Modifi

Denumirea Cod LEI Descrierea 

instrumentului 

Natura 

tranzacției

Prețul 

(prețurile)

Volumul

 (volumele) 

Preț Volumul 

agregat

Data 

tranzacției

Locul 

tranzacției

BABICI PAVEL BOGDAN PERSOANA CU LEGATURI 

STRANSE - BABICI 

EMANUEL - membru CA 

INITIALA COMELF S.A. 259400PTHTQW748MSP18 ACTIUNI / 

ROCMBFACNOR6

CUMPARARE 26-01-2023 OTC

Motivul notificarii

Detalii aferente emitentului, 

participantului la piața certificatelor de 

emisii, platformei de licitație, 

adjudecătorului sau entității de 

supraveghere a licitațiilor

Datele persoanei care 

exercită responsabilități 

de conducere/ale 

persoanei care are o 

legătură strânsă cu 

aceasta

1.28  /  605954 1.28  /  605954

Informații agregate

Detalii privind tranzacția (tranzacțiile) 

Secțiune care trebuie să fie repetată pentru: (i) fiecare tip de instrument; (ii) fiecare tip de tranzacție; 

(iii) fiecare dată; și (iv) fiecare loc în care au fost efectuate tranzacțiile 

Prețul (prețurile) și volumul 

(volumele)


	Raport curent
	MACHETA_PERSONAL_CONDUCERE Babici

