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CURRENT REPORT 

In accordance with Law no. 24/2017 republished and ASF Regulation no. 5/2018 

 

Report date: 30.01.2023 
Name of the issuing company: COMELF S.A. 
Registered office: Bistrita Municipality, Strada Industriei, no. 4, Bistrita-Năsăud County 
Phone/Fax: 0263234462/0263238092 
ORC registration number: J06/2/1991 
Unique registration code: 568656 
Subscribed and paid-up capital: 13,036,325.34 lei 
The regulated market on which it is traded: Bucharest Stock Exchange, standard category 
Market symbol: CMF 
 

Important events to report: 

 
Other events: Notification of transactions carried out by persons with responsibilities of 

management and/or by persons closely related to them 
COMELF S.A. (the issuer) informs interested parties of transactions with the issuer's shares 

carried out by people with management responsibilities and/or by people who have a 
close connection with them on 26.01.2023. 

The transactions were notified to the issuer by the persons with management responsibilities and/or 
by the persons who have a close relationship with them in accordance with the provisions of the legislation 
capital market and are attached to this document. 
 
 
  

 General Director Of COMELF SA 
 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)
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