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Poziţii deschise pe piaţa reglementată şi MTF la data de 17.04.2019

statistici  /  с татис тика

Stimaţi acţionari S.A. 
“Combinatul de Colectare 
şi Prelucrare a Cerealelor 

din Făleşti”
Vă aducem la cunoştinţă, că Consiliul 

Societăţii a adoptat decizia privind 
convocarea adunării generale anu-
ale cu prezenţa acţionarilor, care 

va avea loc la data de 17 mai 2019 
ora 10.00 pe adresa: or. Făleşti, str. 

Bogdan Vodă, 31. Începutul înregistră-
rii- 9.30. Sfîrşitul înregistrării-10.00

Ordinea de zi:
1.  Darea de seamă a organului executiv al 

Societăţii despre activitatea economico-fi-
nanciară în anul 2018 şi direcţiile principa-
le de activitate în anul 2019.

2.  Darea de seamă anuală a consiliului Soci-
etăţii.

3.  Darea de seamă a comisiei de cenzori 
despre rezultatele activităţii Societăţii în 
anul 2018.

4.  Aprobarea dării de seamă a organizaţiei 
de audit pentru anul 2018.

5.  Confirmarea organizaţiei de audit şi sta-
bilirea cuantumului retribuţiei serviciilor 
pentru anul 2019

6.  Repartizarea profitului net pentru anul 
2018 şi aprobarea normativelor de reparti-
zare a profitului net pentru anul 2019.

7.  Privind aprobarea modificărilor în statutul 
societăţii pe acţiuni.

Lista acţionarilor cu dreptul de participare la 
adunare va fi alcătuită de către “REAL-REGIS-
TR “S.A.

Actionarii pot lua cunoştinţă cu materialele 
ordinei de zi pe adresa: or. Făleşti str. Bogdan 
Vodă, 31, începînd cu 02 mai 2019 în zilele de 
lucru între orele 10.00-17.00.

Pentru participarea la adunare acţionarii pre-
zintă buletinul de identitate, iar în cazul trans-
miterii dreptului de vot mai prezintă şi procura 
autentificată conform legislaţiei in vigoare.

S.A. “DRUMURI – STRĂŞENI”
anuţă convocarea Adunarii generale 

ordinare anuală a acţionarilor S.A. 
“Drumuri – Străşeni” cu prezenţa acţiona-

rilor, în data de 23 mai 2019, ora 10:00, 
pe adresa: or. Străşeni, str. Orheiului, 
1 în incinta societăţii “ înregistrarea 
acţionarilor între orele 09.00-09.55,

cu următoarea ordine de zi:
1.  Examinarea dării de seamă financiare 

anuale a societăţii pentru anul 2018.
2.  Examinarea raportului entităţii de audit 

privind exerciţiul economico – financiar al 
Societăţii pentru anul 2018.

3.  Aprobarea dării de seamă a Consiliului 
societăţii pentru anul 2018.

4.  Aprobarea dării de seamă a Comisiei de 
cenzori pentru anul 2018.

5.  Examinarea Raportului organului executiv 
asupra rezultatelor activităţii sale în anul 
2018.

6.  Aprobarea direcţiilor prioritare ale activită-
ţii societăţii pentru anul 2019.

7.  Cu privire la încetarea înainte de termen 
a împuternicirilor membrilor Consiliului şi 
Comisiei de Cenzori, stabilirea cuantumu-
lui retribuţiei muncii membrilor Consiliului 
şi Comisiei de cenzori, precum şi alegerea 
acestora.

8.  Cu privire la repartizarea profitului net obţi-
nut în anul 2018 şi aprobarea normativelor 
repartizării profitului net pentru anul 2019.

9.  Cu privire la stabilirea cuantumului retribu-
ţiei muncii reprezentantului statului.

10.  Confirmarea entităţii de audit şi stabilirea 
cuantumului retribuţiei serviciilor ei.

11.  Legalizarea semnăturilor preşedintelui şi 
secretarului pe procesul-verbal al adunării 
generale anuale a acţionarilor.

SA „Apromaş” cu sediul social în str. Independenţei 99, mun. Edineţ,
informează că la data de 05.04.2019, pe adresa str. Inde-
pendenţei 99, mun. Edineţ a avut loc Adunarea generală 
extraordinară a acţionarilor. La Adunare au participat acţi-
onari care reprezentau 938827 acţiuni, ceea ce constituie 

89,76% din numărul total al acţiunilor cu drept de vot.

La adunare S-au Luat următoareLe decizii:
S-a luat act (cu 1244 voturi pro şi 0 voturi contra) de comunicarea 1. 
SRL „Customagic” privind caracterul tranzacţiilor care urmează de 
a fi aprobate la Adunarea generală extraordinară a acţionarilor ai SA 

„Apromaş” din 05.04.2019.
S-a luat act (cu 1244 voturi pro şi 0 voturi contra) de raportului Co-2. 
misiei de cenzori din 14.03.2019 şi s-a aprobat raportul Comisiei de 
cenzori.
S-a confirmat (cu 1244 voturi pro şi 0 voturi contra) extinderea ipo-3. 
tecii pe bunurile imobile cu nr. cadastrale 4101208.178.10,4101208.
178.15,4101208.178.16,4101208.178.17,4101208.178.19, care sunt 
proprietate a întreprinderii, cu scopul garantării creditelor solicitate 
de către SRL “Customagic” în sumă de 6.800.000 (şase milioane opt 
sute de mii) MDL la BC „Moldindconbank” SA, 4.000.000 (patru mili-
oane) MDL la BC „Moldindconbank” SA, 500.000 (cinci sute mii) USD 
la BC „Moldindconbank” SA şi de către SRL „Consalcom” în sumă 
de 3.500.000 (trei milioane cinci sute de mii) MDL la BC „Moldind-
conbank” SA, 150.000 (una sută cincizeci mii) USD la BC „Moldind-

conbank” SA. S-a împuternicit (cu 1244 voturi pro şi 0 voturi contra) 
Directorul executiv al SA „Apromaş” cu dreptul de a negocia şi înche-
ia, din numele Societăţii, a încheia Acordurile adiţionale la contractul 
de ipotecă investit cu formulă executorie nr. 4572 din 26.09.2016.

Totodată, în conformitate cu art. art. 82,83 alin. (24), art. 85 ale Legii 
nr. 1134/ 1997 privind societăţile pe acţiuni, SA „Apromaş” informează 
că tranzacţiile privind încheierea Acordurilor adiţionale la contractul de 
ipotecă investit cu formulă executorie nr. 4572 din 26.09.2016, a bunurilor 
imobile deţinute de către SA „Apromaş”, cu numerele cadastrale 41012
08.178.10,4101208.178.15,4101208.178.16,4101208.178.17,4101208.1
78.19, în scopul garantării contractelor de credit solicitate de către SRL 
“Customagic” în sumă de 6.800.000 (şase milioane opt sute de mii) MDL 
la BC „Moldindconbank” SA, 4.000.000 (patru milioane) MDL la BC „Mol-
dindconbank” SA, 500.000 (cinci sute mii) USD la BC „Moldindconbank” 
SA şi de către SRL „Consalcom” în sumă de 3.500.000 (trei milioane 
cinci sute de mii) MDL la BC „Moldindconbank” SA, 150.000 (una sută 
cincizeci mii) USD la BC „Moldindconbank” SA, constituie tranzacţii de 
proporţii, în valoare de 3600737,97 MDL.

Hotărîrile Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor sunt 
publicate prescurtat. Acţionarii sunt în drept să se informeze pri-
vind deciziile aprobate în zilele de Luni-Vineri între orele 10:00-
16:00 la sediul Societăţii S.A. “Apromaş”, mun. Edineţ, str. Inde-
pendenţei, nr. 99.

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 "ASITO DIRECT" SA MD14ASDI1002 48192 3,11 149 877,12 1,0360 10,00 22.03.2019 20.05.2019 24.05.2019

2 SA"MAGISTRALA" MD14MAGI1005 43689 3,81 166 455,09 1,4992 5,00 29.03.2019 16.04.2019 30.04.2019

3 SA "MOLDASIG" MD14MOSI1005 59855 30,14 1 804 029,70 9,9758 100,00 11.04.2019 24.06.2019 28.06.2019

4 SA "MOLDASIG" MD14MOSI1005 390245 30,14 11 761 984,30 65,0408 100,00 11.04.2019 24.06.2019 28.06.2019

5 SA "MOLDASIG" MD14MOSI1005 29900 53,60 1 602 640,00 4,9833 100,00 11.04.2019 24.06.2019 28.06.2019

PLANUL DE NEGOCIERI PE PIATA REGLEMENTATA
sesiunea din 17 Aprilie 2019

Cod ISIN Denumirea emitentului Cereri pentru 
cump rare, un.

Pre ul pentru 
unitate, lei

Oferte pentru 
vânzare, un.

MD14ASDI1002 "ASITO DIRECT" SA 0,00 3,11 48192,00
MD14MOSI1005 SA "MOLDASIG" 0,00 323,34 61200,00
MD14MAGI1005 SA"MAGISTRALA" 0,00 3,81 43689,00
MD14AGIB1008 BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA 0,00 2300,00 101,00
MD14AGIB1008 BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA 98,00 2000,00 0,00
MD14AGIB1008 BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA 110,00 2120,00 0,00
MD14BFCM1001 SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 0,00 179,99 90,00
MD14BFCM1001 SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 0,00 180,00 10650,00
MD14ENER1001 BC"ENERGBANK"SA 0,00 115,00 753,00
MD14VCTB1004 BC "VICTORIABANK" S.A. 0,00 98,00 5000,00

Pia a reglementat

ÎN CURSUL LEULUI MOLDOVENESC 
EXISTĂ O ANUMITĂ COMPONENTĂ 
POLITICĂ – OPINIA DEALERILOR
În cursul actual al leului moldovenesc în raport cu dolarul 
american şi moneda unică europeană există o anumită 
“componentă politică”, susţin dealerii valutari cu care a 
discutat marţi corespondentul agenţiei INFOTAG.

“Acum zece zile era evident, însă nu prea clar de ce dealerii Băncii Na-
ţionale a Moldovei (BNM) cumpără valută de la bănci la un curs mai mare 
decât cel oficial, stabilit de autoritatea de reglementare a pieţei. Unii colegi 
au avut impresia că dealerii băncilor comerciale “dictează” cursul la care ei 
sunt gata să vândă valută BNM – dolari şi euro”, a spus interlocutorul de 
la o bancă.

În opinia participanţilor profesionişti ai pieţei, pe piaţa valutară nu au apă-
rut niciun fel de noi factori, cererea şi oferta de valută este cam aceeaşi ca 
şi în lunile precedente.

“Singurul lucru care s-a schimbat este comportamentul autorităţii de 
reglementare, a cărui acţiune pe piaţă poate fi privită ca o dorinţă de a 
schimba raportul cursului de schimb faţă de perechea dolar şi euro” a spus 
un participant al pieţei.

Potrivit lui, în prezent, prin cursul leului, partidele politice şi deputaţii care 
au trecut în noul Parlament primesc un semnal că trebuie să negocieze mai 
rapid şi să formeze noul guvern.

Întrebaţi dacă tendinţa raportului de curs ar putea depăşi pragul de 18 
MDL: $1 şi 21 MDL: 1 euro, participanţii pieţei spun că au mai rămas zile 
numărate până la atingerea acestor praguri.

“Totul depinde de acţiunile autorităţii de reglementare. Dacă va continua 
să cumpere valută de la bănci până la sărbătorile de Paşti la un curs mai 
mare decât cel oficial, moneda naţională a Moldovei ar putea ajunge cu 
uşurinţă la aceste praguri şi chiar le va depăşi”, a remarcat un dealer.

Argumentând acţiunile autorităţii de reglementare, unii dealeri spun că 
BNM vindea activ valută, cererea pentru care înainte de alegerile parla-
mentare şi chiar puţin după alegeri era mai mare decât de obicei.

“Astfel de acţiuni intense ale BNM pe piaţă, ai cărei dealeri sunt gata să 
cumpere valută străină, trebuie corelate direct cu dorinţa de a umple rezer-
vele valutare, astfel încât acestea să depăşească din nou nivelul de 3 mili-
arde de dolari, aşa cum a fost în toamna anului 2018”, a spus un dealer.

Cu toate acestea, el nu exclude posibilitatea că deprecierea leului poate 
ţine de susţinerea exportatorilor, pentru care leul “slab” până la anumite 
limite aduce anumite beneficii. Aici se poate reaminti că, cu ajutorul cursului 
scăzut al leului, pot fi completate veniturile la bugetul de stat.

“Pot să spun că pe piaţă nu există îngrijorări deosebite în legătură cu 
deprecierea leului. Dar acest lucru nu înseamnă că acest curs este firesc, 
deoarece el depinde de cererea şi oferta de valută pe piaţă. Cu ajutorul 
factorului administrativ, cursul de schimb al monedei naţionale este acum 
uşurel împins pentru ca leul să se deprecieze în raport cu dolarul american 
şi euro, lucru pe care îl vedem în ultimele zile”, a constatat participantul 
pieţei.

El a atras atenţia asupra faptului că schimbarea cursului oficial al leului 
moldovenesc cu mai mult de patru-cinci bani pe zi vorbeşte despre factorul 
influenţei administrative asupra cursului de schimb al monedei naţionale. 
INFOTAG precizează: Pentru marţi, 15 aprilie, BNM a stabilit următorul 
curs oficial al leului în raport cu dolarul american şi moneda unică europea-
nă – 17,7699 MDL: $1 şi 20,0987 MDL: 1 euro.
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