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ÎN ATENŢIA ACŢIONARILOR 
„Botanica” S.A.

Organul executiv „Botanica” S.A. (în pro-
ces de lichidare) în persoana lichidatorului 

Melnic P., acţionând în baza Statutului, 
prin prezenta, convoacă adunarea gene-
rală extraordinară a acţionarilor „BOTANI-
CA” S.A., cu prezenţa, care va avea loc 

pe data de 26 decembrie 2018, ora 17.00, 
RM, mun. Chişinău, bd. Decebal, 91.

Ordinea de zi a adunării generale 
extraOrdinară va fi următOarea:

Aprobarea bilanţului de lichidare a „BOTA-1. 
NICA “S.A. (în process de lichidare).
Aprobarea planului de repartizare a acti-2. 
velor.
Privind împuternicerea persoanei respon-3. 
sabile de depunerea şi perfectarea tuturor 
actelor necesare, la Agenţia Servicii Publi-
ce a Republicii Moldova.
Cu privire la autentificarea semnăturilor 4. 
pe procesul-verbal al adunării generale 
extraordinare.

Lista acţionarilor cu dreptul de a participa 
la adunarea generale întocmit la data de 
04.12.2018.

Cu materialele chestiunilor incluse în ordinea 
de zi a adunării, acţionarii pot lua cunoştinţa 
începând cu 16 decembrie 2018, pe adresa 
petrecerii adunării între orele 10.00-17.00 cu 
excepţia zilelor de odihnă.

Înregistrarea acţionarilor, va avea loc înce-
pând cu orele 16.30 – 16.55 în baza împuter-
nicirelor, buletinelor de identitate, iar pentru 
reprezentanţii acţionarilor la fel şi în baza pro-
curii perfectate în modul stabilit.

SA “Zorile la Vasile”
La adunarea generala extraordi-
nara al actionarilor SA “Zorile la 
Vasile” din data de 30.11.2018

au fOSt adOPtate  
urmatOarele HOtariri:

1.  A fost ales in calitate de presedinte al adu-
narii d-nul Guranda Serghei.

2.  A fost a imputernicit secretarul adunarii de 
numerarea voturilor d-na Dobus Dina.

3.  A fost aprobata ordinea de zi.
4.  A fost acceptata ca intru asigurarea ram-

bursarii garantiilor bancare in suma de 
13 000 000 MDL pe un termen de 36 luni, 
achitarii dobinzii, comisioanelor si altor 
plati aferente conform contractelor de 
garantie bancara si credit ce urmeazasa 
fie incheiate intre SC “Centaur “SRL de la 
FinComBank SA, instituirea de catre SA 

“Zorile la Vasile” in favoarea FinComBank 
SA a urmatoarelor garantii:

 a) Ipoteca asupra terenului pentru con-
structii cu nr. Cadastral 0300103.365, am-
plasat in m. Balti, str. Locomotivelor, 3/A, 
cu suprafata de 0,0473 ha, ce apartine cu 
drep de proprietate SA Zorile la Vasile in 
baza contractului de vinzare/cumparare nr. 
4184 din 28.10.1999;

 b) Ipoteca asupra constructiei comerciale 
cu nr. cadastral 0300103.365.01, ampla-
sate in m. Balti, str. Locomotivelor, 3/A, 
cu suprafata de 423,1 m. p., ce apartine 
cu drep de proprietate SA Zorile la Vasile 
in baza actului de primire in exploatare a 
obiectului nr. 2 din 03.02.2006, adeverintei 
de privatizare nr. 7103 din 11.02.2004, ac-
tului statutul nr. din 20.06.2005;

 Valoarea de ipoteca a bunului ipotecat 
costitue 1 794 000MDL.

5. A fost imputernicit administratorul societatii 
pe dl Guranda Serghei c/p 0971505049846, 
si pe contabilul-sef dna Dobus Dina c/p 
0972210048234, cu dreptul de a semna cu 

„FinComBank” S.A. contractele de ipoteca, 
alte contracte si oricare alte documente ce 
tin de instituirea garantiilor.

Aviz S.A. “SPERANŢA-VEST”
Conform prevederilor art. 125, 126 

alin (4) al legii nr. 171 din 11.07.2012
I. “SPERANŢA-VEST” SA c/f 1002600030275 

un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt ad-
mise la tranzacţionare pe o PR. Înregistrat la 
C.Î.S. 23.12.2004

Sediul emitentului: MD-2012 Republica 
Moldova, mun. Chişinău, str. Columna, 104, 
tel.: 022-212173

Codul ISIN al valorilor mobiliare: MD14-
SPET1001.

II. Identificarea deţinătorului de valori mo-
biliare: pers. fizică – Ţurcanu Valentina.

Date despre tranzacţie: Data tranzacţiei – 
08.12.2018. Acţiuni deţinute până la tranzacţie 

– 0 un. (0,00%). Numărul, cota valorilor mobi-
liare obţinute în cadrul tranzacţiei – 1487 un. 
(5,02%). După tranzacţie 1487 un. (5,02%). 
Numărul, cota valorilor mobiliare deţinute 
după tranzacţie în comun cu persoanele ce 
activează în mod concertat 1487 (5,02%).

Date despre tranzacţie: Pers. fizică – Tca-
ciova Natalia Vladimir. Data tranzacţiei – 
08.12.2018. Acţiuni deţinute până la tranzacţie 

– 1487 un. (5,02%). Numărul, cota valorilor mo-
biliare înstrăinate în cadrul tranzacţiei – 1487 
un. (5,02%). După tranzacţie 0 un. (0,00%). 
Numărul, cota valorilor mobiliare deţinute 
după tranzacţie în comun cu persoanele ce 
activează în mod concertat 0 (0,00%).

Casa de Comerţ “Gemeni” S.A.
aviz de convocare a adunării gene-

rale extraordinare a acţionarilor
Stimaţi acţiOnari!

Vă aducem la cunoştinţă că, în confor-
mitate cu Hotărârea Consiliului Societăţii 
Casei de Comerţ „Gemeni” S.A. din 10 

decembrie 2018, se convoacă Adunarea 
Generală extraordinară a acţionarilor Ca-

sei de Comerţ „Gemeni” S.A. care va avea 
loc la 28 decembrie 2018, la ora 10:00, pe 
adresa: MD–2012, mun. Chişinău, bd. Şte-
fan cel Mare şi Sfânt 136, et. V (oficiul ad-
ministraţiei). Înregistrarea participanţilor la 
Adunarea Generală între orele 9.15 – 9.55.

Ordinea de zi a adunării:
Cu privire la încheierea tranzacţiei de pro-1. 
porţii.
Cu privire la încheierea contractului pri-2. 
vind contractarea de către Societatea unui 
credit bancar.
Cu privire la transmiterea în gaj Băncii a 3. 
bunurilor Societăţii întru asigurarea ram-
bursării sumei creditului bancar, achitării 
dobânzii şi altor plăţi.
Cu privire la adresarea Societăţii cu so-4. 
licitarea privind contractarea fidejusiunii 
persoanei terţe în vederea asigurării ram-
bursării sumei creditului bancar, achitării 
dobânzii şi altor plăţi.
Cu privire la împuternicirea administra-5. 
torului Societăţii cu dreptul de a semna 
contractul de credit, gaj, mandate şi orica-
re alte documente legate de valorificarea 
creditului şi constituirea gajului/ipotecii.

Adunarea Generală extraordinară a acţiona-
rilor se va ţine cu prezenţa acţionarilor.

Lista acţionarilor, care au dreptul să participe 
la Adunarea Generală extraordinară, va fi per-
fectată conform situaţiei la data de 12 decem-
brie 2018 de către Registratorul Independent 

“Grupa Financiara” S.A.
Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele 

ce vor fi examinate la Adunarea Generală ex-
traordinară începând cu data de 18 decembrie 
2018 între orele 10.00 şi 16.00 la sediul Casei 
de Comerţ „Gemeni” SA (MD-2012 mun. Chi-
şinău, bdul Ştefan cel Mare şi Sfânt 136, et. V, 
bir. 5, tel. 0 (22)22-70-13). Persoana respon-
sabilă – Stepanova Olga.

Pentru participare la Adunare acţionarii vor 
avea asupra sa buletinul de identitate (paşa-
portul), iar reprezentanţii acţionarilor – şi docu-
mentul care atestă împuternicirile lor (procura 
perfectată în modul stabilit sau extrasul din 
Registrul de Stat al persoanelor juridice).

Organul executiv al cc “gemeni” S.a.

К сведению акционеров 
Întreprinderea de reparaţie 

a ambalajelor «SLI» SА
7 декабря 2018 года, по адресу 

Республика Молдова, г. Рыбница, ул. 
Куйбышева, 4, здание ресторана «Ти-
рас» состоялось очередное годовое 
общее собрание акционеров обще-
ства в очной форме. На собрании 

присутствовали акционеры, владею-
щие 190 821 акциями, что состав-
ляет 75,42% уставного капитала.

Собранием единоглаСно были 
приняты решения по вопроСам 

повеСтки дня:
– Увеличить уставной капитал Общества 

на сумму 16 838 000,00 лей посредством 
дополнительной эмиссии простых именных 
акций в количестве 2 104 750 штук стои-
мостью размещения 8 лей за одну акцию, 
осуществляемой посредством закрытого 
предложения. Акционеры Общества имеют 
право преимущественного приобретения 
размещаемых голосующих акций дополни-
тельной закрытой эмиссии за счет денеж-
ных средств/неденежных вкладов в течение 
15 рабочих дней со дня принятия решения 
об увеличении уставного капитала.
– Совету общества в срок не более 15 

рабочих дней с даты регистрации в На-
циональной комиссии отчета об итогах до-
полнительной эмиссии акций разработать 
проект изменений и дополнений в устав и 
принять решение о внесении изменений и 
дополнений в устав общества, определен-
ных итогами эмиссии.

Nr. d/o Denumirea emitentului ISIN Valoarea nominal  a 
unei valori mobiliare, lei 

Num rul de tranzac ii 
înregistrate, un. 

Num rul total de VM 
tranzac ionate, un. 

Volumul total al 
tranzac iilor, lei

Ponderea VM în num rul total 
al alcestora in circula ie, %

1 SA MONTATOR MD14TATO1005 17 1 1500 15000,00 2.31
2 SA CTC ALFA MD14ALFA1005 15 8 715 10725,00 1,038
3 SA CONTEM-PORAN-UNIS MD14ONUL1005 1 3 6285 23631,60 9,2197
4 SA ALFA-NISTRU MD14ALNI1007 10 1 23 3680,00 0,018
5 SA GRAWE CARAT ASIGUR RI MD14GRAW1002 1000 3 6 24000,00 0,01
6 SA CARIERA MIC U I MD14MICU1005 10 1 387 3870,00 0,15
7 SA ITALIAN SWISS INVESTMENTS MD14SWIT1008 100 1 1600 80000,00 100

Total 18 10516 160906,60

Nr. d/o Denumirea emitentului ISIN Valoarea nominal  a 
unei valori mobiliare, lei 

Num rul de tranzac ii 
înregistrate, un. 

Num rul total de VM 
tranzac ionate, un. 

Volumul total al 
tranzac iilor, lei

Ponderea VM în num rul total 
al alcestora in circula ie, %

1 SA FRANZELU A MD14FRAN1004 20 1 519 10380,00 0,029
2 SA MOLDOVA-AGROINDBANK MD14AGIB1008 200 1 3 600,00 0,0003
3 SA CARIERA DE GRANIT I PIETRI  DIN SOROCA MD14CARE1008 9 1 300 2700,00 0,0148
4 SA DAAC HERMES GRUP MD14MARS1000 1 3 2080 2080,00 0,0029
5 SA NISTRU-LADA MD14NTLD1001 1 2 46 46,00 0,046
6 SA FLOARE CARPET MD14CARP1005 11 1 145 1595,00 0,0023
7 SA FURNIZORUL ABA MD14FURN1000 35 1 105 3 675,00 0,023
8 SA ARES UT MD14ESUT1004 21 2 338 7098,00 0,063

12 3536 28174,00

Nr. d/o Denumirea emitentului ISIN Valoarea nominal  a 
unei valori mobiliare, lei 

Num rul de tranzac ii 
înregistrate, un. 

Num rul total de VM 
tranzac ionate, un. 

Volumul total al 
tranzac iilor, lei

Ponderea VM în num rul total 
al alcestora in circula ie, %

1 SA MONTATOR MD14TATO1005 17 1 2550 25500,00 3.93
2 SA MOLDOVA-AGROINDBANK MD14AGIB1008 200 1 321 64200,00 0,0309
3 SA INTERPARES PRIM MD14ASIP1008 1 1 337 337,00 0.00

3 3208 90037,00

Nr. d/o Denumirea emitentului ISIN Valoarea nominal  a 
unei valori mobiliare, lei 

Num rul de tranzac ii 
înregistrate, un. 

Num rul total de VM 
tranzac ionate, un. 

Volumul total al 
tranzac iilor, lei

Ponderea VM în num rul total 
al alcestora in circula ie, %

1. SA MOLDOVA-AGROINDBANK MD14AGIB1008 200 1 249 343226,00 0,024
1 249 343226,00

Nr. d/o Denumirea emitentului ISIN Valoarea nominal  a 
unei valori mobiliare, lei 

Num rul de tranzac ii 
înregistrate, un. 

Num rul total de VM 
tranzac ionate, un. 

Volumul total al 
tranzac iilor, lei

Ponderea VM în num rul total 
al alcestora in circula ie, %

1 SA ALBINA-CONSTRUC IA MD14INAB1009 1 1 3000 3000,00 30.00
1 3000 3000,00

Tipul tranzac iei:  Dona ie între persoanele care  sînt rude sau afini de gradul III ori mai mare sau între persoane care nu sînt rude :

Total

Tipul tranzac iei:  Succesiunea valorilor mobiliare în urma reorganiz rii sau lichid rii persoanei juridice ac ionar

Total

Tipul tranzac iei:  Dona ie între persoanele care sînt so i, rude sau afini pîn  la gradul II inclusiv
Total

Tipul tranzac iei:  Mo tenire

Total

Statistica tranzac iilor înregistrate în afara pie ei reglementate sau MTF
pentru perioada 03.12.2018-08.12.2018
Tipul tranzac iei: Vînzare-Cump rare
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