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“HOLDA ARGINTIE” S.A.Spre atentia actionarilor 
S.A. “SUCCES”

Va aducem la cunostinta la 25.01.2019 
a avut loc Sedinta Cjnsiliului, cvo-
rum – 100% (numerul total al mem-

brilor consiliului – 5 persoane).
Cu vot unanim a fost luata hotarirea a referitor la 

efectuarea tranzactiilor ce tin de instrainarea acti-
velor mobilizate a societatii (la pretul lor de piata) 
ce constitue peste 25%, dar nu mai mult de 50% 
raportate la valoarea activelor societatii.

Consiliul societatii
Relatii la tel: 022 55 52 73

Mobil 069 10 89 94

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 GLICERIA MD14LICE1006 15 2 7466 37330,00 33,12
2 SA FARMACIA IALOVENI MD14LOVE1005 1 1 1608 1608,00 0,79
3 SA RZ-TRANSCOM MD14RZAS1005 20 4 1746 17460,00 4,73

Total 7 10820 56398,00

Nr. 
d/o Denumirea emitentului ISIN

Valoarea 
nominal  a unei 
valori mobiliare, 

lei 

Num rul de 
tranzac ii 
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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 1 544 10880,00 0,03
2 SA PLAI-DAD MD14PLAP1006 10 1 4656 46560,00 12,24
3 SA CEREALE-CIM MD14CECI1007 10 1 200 2000,00 0,11
4 SA IONEL MD14NELI1003 4 3 1845 7380,00 0,02

6 7245 66820,00

Nr. 
d/o Denumirea emitentului ISIN

Valoarea 
nominal  a unei 
valori mobiliare, 
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Num rul de 
tranzac ii 

înregistrate, un. 
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un. 
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tranzac iilor, lei
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num rul total al 
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1 SA PROMETEU-NORD MD14PRNO1006 5 2 5797 28985,00 7,4126
2 5797 28985,00

Nr. 
d/o Denumirea emitentului ISIN

Valoarea 
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VM tranzac ionate, 

un. 
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1 SA PLAI-DAD MD14PLAP1006 10 1 4656 46560,00 12,24
1 4656 46560,00

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, 
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Volumul total al 
tranzac iilor, lei
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1 SA S R TENII-VECHI MD14TENI1005 10 2 328 3280,00 0,188
2 328 3280,00

Total

Tipul tranzac iei:  Mo tenire

Total

Tipul tranzac iei:  Dona ie între persoanele care sunt rude sau afini de gradul III ori mai mari 
sau între persoanele care nu sunt rude

Total

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

Total

Tipul tranzac iei:  Executarea hot rîrii definitive a instan ei de judecat  

Statistica tranzac iilor înregistrate în afara pie ei reglementate sau MTF
pentru perioada 21.01.2019-25.01.2019
Tipul tranzac iei: Vînzare-Cump rare

Nr. 
d/o  Denumirea emitentului ISIN

Numărul 
valorilor 

mobiliare în 
pachet, 
unităţi

Preţul 
pentru o 

unitate, lei

Valoarea totală a 
pachetului, lei

Pondere din 
volumul 

emisiei,%

Valoarea 
nominală a 
unei valori 
mobiliare, 

lei

Data 
depunerii 

cererii

Data începerii 
licitaţiei

Termenul de 
valabilitate al 

cererii

1 CIA "ASITO DIRECT" SA MD14ASDI1002 48192 3,89 187 466,88 1,0360 10,00 16.11.2018 11.02.2019 15.02.2019
2 SA"MAGISTRALA" MD14MAGI1005 43689 4,71 205 775,19 1,4992 5,00 28.12.2018 21.01.2019 31.01.2019
3 SA "MOLDASIG" MD14MOSI1005 59855 43,06 2 577 356,30 9,9758 100,00 10.01.2019 18.03.2019 22.03.2019
4 SA "MOLDASIG" MD14MOSI1005 390245 43,06 16 803 949,70 65,0408 100,00 10.01.2019 18.03.2019 22.03.2019
5 SA "MOLDASIG" MD14MOSI1005 29900 76,57 2 289 443,00 4,9833 100,00 10.01.2019 18.03.2019 22.03.2019
6 CIA "ASITO DIRECT" SA MD14ASDI1002 3866669 4,16 16 085 343,04 83,1267 10,00 25.01.2019 25.03.2019 29.03.2019

PLANUL DE NEGOCIERI PE PIATA REGLEMENTATA
sesiunea din 30 Ianuarie 2019

Hotărârile adunării generale extraordinare a acţionarilor, care 
a avut loc cu prezenţa acţionarilor la 25.01.2019, pe adre-
sa: str. Calea Ieşilor, 10, mun. Chişinău, cvorum 91,66%

Prin votul unanim au fost aProbate următoarele 
deCizii pe CheStiunile din oRdinea de zi:

1.  S-a aprobat încheierea tranzacţiei de proporţii cu compania “We-
Trade Agro” S.R.L. privind vânzarea bunurilor imobile şi mobile ale 
“Holda Argintie” S.A. (teren, nr. cadastral 3601103.161, construcţii, 
nr. cadastrale 3601103.161.01 – 3601103.161.24, inclusiv mijloace 
de transport şi tehnice, strunguri, agregate, utilaj şi alte bunuri ma-
teriale) situate în or. Drochia, str. Prieteniei 14.

2.  S-a aprobat valoarea tranzacţiei în sumă totală de 1,2 mln. Euro.
3.  S-a aprobat modul de încheiere a tranzacţiei în două etape: a) 

încheierea antecontractului de vânzare-cumpărare cu efectuarea 
achitării în rate, şi b) după achitarea integrala – încheierea contrac-
telor de vânzare-cumpărare; în modul şi termenii stabilite de părţi.

4.  S-a stabilit că dreptul de proprietate asupra bunurilor înstrăinate 
va fi transmis cumpărătorului după executarea tuturor obligaţiuni-
lor de achitare ale acestuia conform graficului stabilit.

5.  S-a împuternicit dl Alexandru ENI – Directorul general al Societăţii, 
să semneze toate actele juridice privind încheierea din numele So-
cietăţii a tranzacţiei de proporţii, precum şi alte documente vizând 
valorificarea deciziilor adunării generale a acţionarilor.

6.  S-a aprobat autentificarea semnăturilor preşedintelui şi secretaru-
lui adunării de către membrii Comisiei de cenzori a Societăţii aflaţi 
în exerciţiul funcţiunii.
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