
4 anunţuri ale emitenţilor  /  объявления эмитентов

S.A. “Investcom”
Va aducem la cunoştinţa, că în conformitate cu hotărârea Consiliului societăţii, organul execu-
tiv convoacă pe data de 08.12.2018, ora 10.00 pe adresa: mun. Chisinău, st. Petricani 19/2 în 

incinta societăţii (bloc administrativ) la et. I cab. 1, desfăşurarea Adunarii generale extraordinare 
a acţionarilor S.A. ” Investcom”, cu prezenta acţionarilor petrecută în formă de zi. Înregistra-

rea acţionarilor la adunare va avea loc in ziua petrecerii acesteia de la 9.15 pînă la 9.45.

Ordine de zi:
Cu privirea la activitatea economico–financiară a fostului organ de conducere al societăţii in perioada anilor 1. 
2001- 2017 în aspectul legalităţii actelor juridice emise si consecinţelor acestora.
Cu privire la aprobarea modificărilor operate în Statutul Societăţii.2. 
Alegerea organului executiv, membrilor consiliului, comisiei de cenzori a Societăţii şi stabilirea cuantumului 3. 
remuneraţie lor.
Aprobarea companiei de audit si stabilirea cuantumului remunerării ei.4. 
Cu privire la autentificarea semnăturilor în procesul-verbal al adunării generale extraordinare a acţionarilor.5. 

Lista acţionarilor cu drept de participare la adunare va fi întocmită la data de 29.10.18.
Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele pentru ordinea de zi a adunării pe adresa: m. Chişinău, str. Petri-

cani 19/2 et. 1, cab. 2 începând cu data de 21.11.18 adresându-se în zilele de lucru între orele: 9.00-10.00.
Acţionarii vor avea asupra lor buletinul de identitate, iar reprezentanţii acţionarului procura perfectată în 

conformitate cu legislaţia în vigoare.
Telefon de contact: 022-29-66-00. Organul executiv S.A. „inVeSTCOM”

Întreprinderea Piscicolă „Costeşti” S.A.
Hotărîrea privind emisiunea valorilor mobiliare

1. Datele de identificare ale emitentului (denumirea completă şi adresa juridică a 
emitentului): Întreprinderea Piscicolă „Costeşti” S.A., s. Costeşti, r-l Ialoveni, Re-
publica Moldova.

2.  Data şi numărul înregistrării de stat a emitentului: nr. 1003601006902 din 10.05.1995.
3.  Data şi numărul înregistrării de stat a valorilor mobiliare ale emitentului: MD14OS-

TE1002 din 10.05.1995.
4.  Data adoptării hotărîrii privind emisiunea valorilor mobiliare (data şi numărul pro-

cesului-verbal al şedinţei la care a fost adoptată decizia respectivă) – 29 octom-
brie 2018, proces – verbal al Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor nr. 2.

5.  Denumirea organului de conducere al emitentului valorilor mobiliare, care a adop-
tat hotărîrea privind emisia valorilor mobiliare – Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor.

6.  Tipul valorilor mobiliare- acţiuni ordinare nominative
7.  Descrierea clasei valorilor mobiliare emise – acţiuni ordinare nominative cu drept 

de vot clasa I cu valoarea nominală 10 (zece) lei.
8.  Forma valorilor mobiliare – nematerializată.
9.  Clasa valorilor mobiliare clasa – I.
10.  Numărul de ordine al emisiunii respective a valorilor mobiliare din clasa respec-

tivă – II
11.  Numărul de valori mobiliare în emisiunea respectivă – 100 000 (una sută mii) 

acţiuni
12.  Numărul total de valori mobiliare din clasa respectivă (ţinînd cont de emisiunea în 

cauză) – 182 165 (o sută optzeci două mii o sută şaizeci cinci) acţiuni.
13.  Mărimea (mărimea posibilă) emisiunii în expresie numerică şi valorică, cota valo-

rilor mobiliare subscrise:
 în expresie numerică:   100 000 acţiuni ordinare nominative
 în expresie valorică:   1 000 000,00 lei
 cota valorilor mobiliare subscrise:  100%
14.  Modul şi formele de achitare a valorilor mobiliare, denumirea patrimoniului primit 

în contul achitării: transferul mijloacelor băneşti la contul de decontare, creanţele, 
datorile, precum şi aporturi nebăneşti, valoarea de piaţă a cărora se aprobă prin 
decizia consiliului societăţii, în conformitatea cu legislaţia în vigoare.

15.  Preţul de plasare a unei valori mobiliare 10 (zece) lei, metoda de determinare a 
preţului de plasare: la valoarea nominală.

16.  Cota valorilor mobiliare, la neplasarea cărora emisiunea va fi considerată ca nee-
fectuată: 75%

17.  Lista subscriitorilor la valorile mobiliare – în cazul plasării închise: Se aprobă în 
calitate de subscriitor d-l Diaconu G. I. (c/f 0962210880442) şi ceilalţi acţionari 
ai societăţii care-şi vor exercita dreptul său de preemţiune în cadrul subscrierii 
la acţiuni. Lista finală a subscriitorilor va fi întocmită în cadrul aprobării totalurilor 
subscrierii şi a dării de seamă privind rezultatele emisiunii de acţiuni de către 
Consiliul Societăţii.

18.   Descrierea drepturilor pe care le conferă valoarea mobiliară din clasa respectivă 
şi a altor caracteristici distinctive valorile mobiliare din emisiunea suplimentară 
conferă acţionarilor subscrişi dreptul:

 – la un vot în adunarea generală a acţionarilor,
 – de a primi o cotă-parte din dividende
 – o parte din bunurile societăţii în cazul lichidării acesteia
19.  Metoda de plasare a valorilor mobiliare: închisă
20.  Termenele iniţiale şi finale ale plasamentului valorilor mobiliare din emisiunea re-

spectivă: 29.10.2018 – 20.11.2018
21.  Scopurile concrete (direcţiile) de utilizare a mijloacelor, mobilizate în procesul emi-

siunii: atragerea resurselor financiare suplimentare pentru majorarea capitalului 
propriu al emitentului.

22.  Organizarea procesului de plasare: de sine stătător
23.   Alte clauze esenţiale ale emisiunii:
23.1. Plasarea valorilor mobiliare se efectuează corespunzător cu dreptul de preferin-

ţă al acţionarilor la procurarea acţiunilor din emisiunea suplimentară proporţional 
cotei în capitalul social, care le aparţine la data aprobării Hotărîrei privind emisi-
unea suplimentară;

23.2. În termen de 23 (douăzeci trei) zile calendaristice începînd cu data cînd a fost 
adoptată decizia privind emisiunea suplimentară, adoptarii de la 29.10.2018 pînă 
la 20.11.2018 inclusiv, toţi acţionarii, incluşi în lista acţionarilor care au drept de 
participare la adunarea generală ordinară ţinută la 29.10.2018, au dreptul să de-
pună cerere privind participarea la subscriere cu indicarea numărului de acţiuni, la 
care ei doresc să se subscrie corespunzător cu dreptul de preferinţă şi în cadrul 
acţiunilor nerepartizate din emisiunea suplimentară;

23.3. Subscrierea la acţiunile emise se efectuează la sediul Societăţii pe adresa r. 
Ialoveni, s. Costeşti, str. Stefan cel Mare, 71 în orele de program 9-00 – 17-00, 
cu excepţia zilelor de odihnă şi sărbătoare. Telefon de contact: 0 22 74 15 72. 
Acţionarii doritori a se subscrie la acţiunile emisiunii suplimentare se vor adresa la 
organul execuitv al Societăţii pentru semnarea cererii şi contractului de subscriere 
corespunzător.

23.4. Repartizarea acţiunilor din emisiunea suplimentară se efectuiază în corespun-
dere cu dreptul prioritar al acţionarilor, solicitanţilor care au depus cerere de a 
participa la emisiune, conform cotelor lor în capitalul social;

23.5. În cazul, în care numărul total al acţiunilor din emisiunea suplimentară, la care 
doresc să se subscrie solicitanţii, este egal cu mărimea emisiunii în conformitate 
cu prezenta hotărîre privind emisiunea suplimentară, plasarea acţiunilor din emi-
siunea suplimentară se efectuează conform cererilor depuse;

23.6. În perioada 21.11.2018-26.11.2018, Consiliul societăţii va examina şi adopta de-
ciziile privind aprobarea Dării de seamă privind rezultatele emisiunii II suplimen-
tare închise a valorilor mobiliare, calificarea emisiunii efectuată sau neefectuată, 
lista finală a subscriitorilor acţiunilor emisiunii II, şi în dependenţă de rezultatele 
subscrierii, modificarea statutului în partea ce ţine de mărimea capitalului social, 
precem şi termenele de achitare a acţiunilor subscrise.

23.7. în cazul, în care numărul total al acţiunilor din emisiunea suplimentară, la care 
doresc să se subscrie solicitanţii depăşeşte mărimea emisiunii în conformitate cu 
prezenta hotărîre, plasarea acţiunilor din emisiunea suplimentară se efectuează 
conform cotei în capitalul social, care îi aparţine subscriitorului la data aprobării 
Hotărîrei privind emisiunea suplimentară;

24.  Persoanele împuternicite de a prezenta cererea de înregistrare a emisiunii:
diaconu G. i.

statistici  /  с татис тика

Poziţii deschise pe piaţa reglementată şi MTF la data de 7.11.2018

Nr. 
d/o Denumirea emitentului ISIN

Valoarea 
nominal  a 
unei valori 

mobiliare, lei 

Num rul de 
tranzac ii 

înregistrate, 
un. 

Num rul total de 
valori mobiliare 

tranzac ionate, un. 

Volumul total al 
tranzac iilor, lei

Ponderea valorilor 
mobiliare în num rul 
total al alcestora in 

circula ie, %

1 SA RADA MD14RADA1001 10 1 550 3960,00 0,06
2 SA Tirex-Petrol MD14TIRP1008 6 1 500 3000,00 0,00
3 SA Grawe Carat Asigur ri MD14GRAW1002 1000 11 69 276000,00 0,12
4 SA BUCURIA MD14BUCU1002 10 1 29 870,00 0,0018
5 SA UTLAPCAR MD14UTLA1005 10 1 560 6524,00 0,1814

Total 15 1708 290354,00

Nr. 
d/o Denumirea emitentului ISIN

Valoarea 
nominal  a 
unei valori 

mobiliare, lei 

Num rul de 
tranzac ii 

înregistrate, 
un. 

Num rul total de 
valori mobiliare 

tranzac ionate, un. 

Volumul total al 
tranzac iilor, lei

Ponderea valorilor 
mobiliare în num rul 
total al alcestora in 

circula ie, %

1 SA DIONYSOS-MERENI MD14DION1001 10 1 189 1890,00 0,03
2 SA Efes Vitanta Moldova MD14VEST1003 25 2 52 1300,00 0
3 SA BUCURIA MD14BUCU1002 10 1 210 2100,00 0,0128
4 SA DAAC HERMES GRUP MD14MARS1000 1 1 400 400,00 0,0006
5 SA NISTRU-LADA MD14NTLD1001 1 1 16 16,00 0,016
6 SA UTLAPCAR MD14UTLA1005 10 1 560 5600,00 0,1814
7 SA MOARA MD14MOAR1004 10 1 58 580,00 0,04

8 1485 11886,00

Nr. 
d/o Denumirea emitentului ISIN

Valoarea 
nominal  a 
unei valori 

mobiliare, lei 

Num rul de 
tranzac ii 

înregistrate, 
un. 

Num rul total de 
valori mobiliare 

tranzac ionate, un. 

Volumul total al 
tranzac iilor, lei

Ponderea valorilor 
mobiliare în num rul 
total al alcestora in 

circula ie, %

1 SA DIONYSOS-MERENI MD14DION1001 10 1 190 1900,00 0,03
1 190 1900,00

Nr. 
d/o Denumirea emitentului ISIN

Valoarea 
nominal  a 
unei valori 

mobiliare, lei 

Num rul de 
tranzac ii 

înregistrate, 
un. 

Num rul total de 
valori mobiliare 

tranzac ionate, un. 

Volumul total al 
tranzac iilor, lei

Ponderea valorilor 
mobiliare în num rul 
total al alcestora in 

circula ie, %

1 SA DIGRENTA MD14GIRA1000 1 424 8316 10395,00 1,553
424 8316 10395,00

Nr. 
d/o Denumirea emitentului ISIN

Valoarea 
nominal  a 
unei valori 

mobiliare, lei 

Num rul de 
tranzac ii 

înregistrate, 
un. 

Num rul total de 
valori mobiliare 

tranzac ionate, un. 

Volumul total al 
tranzac iilor, lei

Ponderea valorilor 
mobiliare în num rul 
total al alcestora in 

circula ie, %

1 SA STYLE DESIGN COMPANY MD14SDCO1002 200 2 100 20000,00 100
Total 2 100 20000,00

Tipul tranzac iei: Vînzare-Cump rare din 26.10.2018

Tipul tranzac iei:  Retragerea obligatorie în condi iile art.30 din Legea privind pia a de capital

Total

Tipul tranzac iei:  Distribuirea valorilor mobiliare în cazul partajului bunurilor între so i în 
form  de valori mobiliare

Total

Total

Tipul tranzac iei:  Mo tenire

Statistica tranzac iilor înregistrate în afara pie ei reglementate sau MTF
pentru perioada 29.10.2018-02.11.2018
Tipul tranzac iei: Vînzare-Cump rare

Cod ISIN Denumirea emitentului Cereri pentru 
cump rare, un.

Pre ul pentru 
unitate, lei

Oferte pentru 
vânzare, un.

MD14MOSI100 SA "MOLDASIG" 0,00 109,38 29900,00
MD14MOSI100 SA "MOLDASIG" 0,00 61,52 59855,00
MD14MOSI100 SA "MOLDASIG" 0,00 61,52 390245,00
MD14AING100 "ALLIANCE INVESTMENTS GROUP" S.A 0,00 0,38 18764420,00
MD14OTIS100 Compania Internationala de Asigurari "ASITO" SA 0,00 5,20 3866669,00
MD14MICB100 BC "MOLDINDCONBANK" SA 0,00 239,50 3173751,00
MD14AGIB100 BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA 1,00 1650,00 0,00
MD14AGIB100 BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA 35,00 1250,00 0,00
MD14AGIB100 BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA 43,00 1275,00 0,00
MD14BFCM10 SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 0,00 156,00 9099,00
MD14BFCM10 SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 0,00 215,00 10,00
MD14FLAU100 SA "FLOAREA SOARELUI" 0,00 60,00 249,00
MD14MBIS100 BC "MOBIASBANCA-Groupe Societe Generale" SA 8,00 120,00 0,00
MD14MICB100 BC "MOLDINDCONBANK" SA 0,00 95,00 5818,00
MD14MICB100 BC "MOLDINDCONBANK" SA 0,00 102,00 1797,00
MD14MICB100 BC "MOLDINDCONBANK" SA 0,00 110,00 48530,00
MD14MICB100 BC "MOLDINDCONBANK" SA 50,00 73,00 0,00
MD14MICB100 BC "MOLDINDCONBANK" SA 1300,00 75,00 0,00
MD14VCTB100 BC "VICTORIABANK" S.A. 0,00 98,00 5000,00
MD14VCTB100 BC "VICTORIABANK" S.A. 0,00 100,00 56478,00
MD14VCTB100 BC "VICTORIABANK" S.A. 28,00 90,00 0,00

MD14ALET100 SA "ALET" 0,00 0,01 106970,00
MD14CEPU100 SA "CEREALE-PRUT" 0,00 3,50 9000,00
MD14CLIT1009 S.A.  "FACLIA STIINTEI" 0,00 1,00 12669,00
MD14FRAN100 SA Combinatul de panificatie "FRANZELUTA" 0,00 18,00 5,00
MD14MIOA100 SA "MIOARA" 0,00 1,00 91482,00
MD14NELI1003 SA "FABRICA DE CONFECTII "IONEL" 0,00 3,50 10,00
MD14NELI1003 SA "FABRICA DE CONFECTII "IONEL" 0,00 4,50 2635,00
MD14REME10 SA "REMEDIUM FARM 306" 0,00 5,00 833,00
MD14TICO100 SA "TIPAR - COLOR" 0,00 1,00 26988,00
MD14ZABR100 SA "NORD-ZAHAR" 0,00 0,25 243443,00
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