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Poziţii deschise pe piaţa reglementată şi MTF la data de 15.05.2019

“Fertilitatea-Sud” Cahul S.A.
cu sediul in or. Cahul, str.M. Viteazul, 7 
informeaza: în 07 mai 2019 a avut loc, 
la sediul Societatii, adunarea generala 
ordinara anuala a actionarilor, la care 
au fost prezenţi 17 persoane, d. c.: 13 
actionari cu numărul total de acţiuni 

cu drept de vot 71901sau 88,04% din 
numărul total de 81670 actiuni; 4 persoa-

ne, care nu sunt actionari ai Societatii.

adunarea generala  
declară adoptate rapoartele  

şi propunerile:
1)  raportul anual financiar pentru anul 2018;
2)  a nu plăti dividende, profitul obţinut în 2018 

să fie îndreptat spre reparaţia utilagului de 
prelucrat lâna pentru a revigora acest gen 
de activitate;

3)  a împuternici Consiliul Societăţii să lucre-
ze în direcţia ce ţine de divizarea sau dez-
membrarea cu separare a Societăţii;

4)  concluzia Comisiei de Cenzori a activitatii 
economico-financiare anuale 2018;

5)  al alege membru al Consiliului Societăţii 
pe d-nul Jugaru Ion;

6)  a alege Comisia de Cenzori a Societăţii în 
componenţa: Istrati R., Sanohin N., Ste-
panciuc Vl.;

7)  a împuternici Comisia de Cenzori cu drept 
de autentificare a procesului verbal al adu-
narii generale ordinare a actionarilor din 07 
mai 2019.

Consiliul Societatii 
“Fertilitatea-Sud” Cahul S.a.

“Banca de Economii” S.A.  
în proces de lichidare

/idno-1003600002549/
aduce la cunoştinţa potenţialilor cum-
părători despre desfăşurarea la Bursa 

de Valori a Moldovei a licitaţiilor “cu 
strigare”, de vânzare a bunurilor mo-
bile (valori mobiliare) în loturi unice 

în perioada de expunere 17.05.2019 
– 17.06.2019, începutul licitaţiilor din 

04.06.2019, după cum urmează:

SA “Magistrala” (IDNO-1002602003473) 
cantitate acţiuni 43 689 la preţ per acţiune – 
3,43 lei, valoarea totală 149,853.27 lei.

Bunurile mobile se vând în condiţii speciale 
care sunt prevăzute de actele interne ale emi-
tenţilor nominalizaţi şi de legislaţia RM.

Doritorii pot lua cunoştinţă de bunurile ex-
puse la vânzare şi procedura de vânzare a 
activelor nominalizate, în zilele de lucru orele 
10:00–16:00, la sediul Banca de Economii S.A. 
în proces de lichidare pe adresa: mun. Chişi-
nău, bl. Mircea cel Bătrân, 23 (tel. 067218127) 
şi la societatea de investiţii „VALINVEST” S.A. 
pe adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Iablocikin 
5/1 (tel: 22-12-55,079778164).
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Secţia de marketing
tel.: +373 69 821216

Cod ISIN Denumirea emitentului Cereri pentru 
cump rare, un.

Pre ul pentru 
unitate, lei

Oferte pentru 
vânzare, un.

MD14ASDI100 "ASITO DIRECT" SA 0,00 3,11 48192,00
MD14MOSI100 SA "MOLDASIG" 0,00 30,14 59855,00
MD14MOSI100 SA "MOLDASIG" 0,00 30,14 390245,00
MD14MOSI100 SA "MOLDASIG" 0,00 53,60 29900,00
MD14ASPA100 SA "ASPA" 0,00 19,62 97498,00
MD14MOSI100 SA "MOLDASIG" 0,00 291,01 61200,00
MD14BFCM10 SA "BANCA DE FINANTE SI 0,00 180,00 10650,00
MD14MICB100 BC "MOLDINDCONBANK" SA 0,00 240,00 15219,00

MD14VING100 SA "CEPROSERVING" 0,00 124,07 347637,00
MD14CEPU100 SA "CEREALE-PRUT" 0,00 3,50 9000,00
MD14MHID100 SA "MOLDOVAHIDROMAS" 0,00 3,00 100,00

Pia a reglementat

Sistemul multilateral de tranzac ionare (MTF)

Nr. 
d/o  Denumirea emitentului ISIN

Num rul 
valorilor 

mobiliare în 
pachet, unit i

Pre ul 
pentru o 

unitate, lei

Valoarea total  a 
pachetului, lei

Pondere din 
volumul 

emisiei,%

Valoarea 
nominal  a 
unei valori 
mobiliare, 

lei

Data depunerii 
cererii

Data începerii 
licita iei

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

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

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

5 SA "ASPA" MD14ASPA1006 97498 19,62 1 912 910,76 6,2567 10,00 19.04.2019 07.05.2019 21.05.2019

6 SA "MOLDASIG" MD14MOSI1005 61200 291,01 17 809 812,00 10,2000 100,00 03.05.2019 20.05.2019 24.05.2019

PLANUL DE NEGOCIERI PE PIATA REGLEMENTATA
sesiunea din 15 Mai 2019

Data 
tranzac iei Codul ISIN Denumirea emitentului Valori 

mobiliare Pre ul Volumul Valoarea 
nominal Emisia % din emisie Tipul tranzac iei

07.05.2019 MD14USBA1008 SA "USBA" 185500 3,80 704900,00 2 2169320 8,55 Oferta publica pe piata secundara
07.05.2019 MD14ENER1001 BC "ENERGBANK" SA 753 115,00 86595,00 50 2000000 0,04 Cumparare vinzare

Statistica tranzac iilor înregistrate pe pia a reglementat  în perioada 07.05.2019 - 08.05.2019

Acest lucru este menţionat în 
raportul al Băncii Europene pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare 
“Perspective economice regionale” 
(Regional Economic Prospects).

În acelaşi timp, în 2020, experţii BERD 
prevăd o creştere a PIB-ului Moldovei cu 
3,8%.

Studiul arată că economia Moldovei a 
continuat să crească constant anul trecut, 
iar PIB-ul ţării a crescut cu 4%, facilitată de 
creşterea consumului, exporturilor şi inves-
tiţiilor. O creştere suplimentară de 9,9% a 
remitenţelor şi a creşterii salariale reale a 
contribuit la economisirea veniturilor dispo-
nibile şi, în consecinţă, a consumului cas-
nic. Creşterea formării brute de capital fix a 
crescut de la 8% în 2017 la 14% în 2018, 
fiind însoţită de o majorare cu 16% a volu-
melor de construcţie.

Alături de comerţ şi industrie, sectorul con-
strucţiilor a fost unul dintre principalii factori 
ai creşterii producţiei. Pe fondul creşterii 
investiţiilor şi a consumului privat, creşterea 

importurilor a depăşit-o pe cea a exportu-
rilor. Deficitul de cont curent aproape s-a 
dublat până la 10,5% din PIB în 2018 faţă 
de anul anterior şi a fost finanţat în principal 
prin creşterea depozitelor în valută străină 
în sectorul bancar. Drept urmare, leul mol-
dovenesc a rămas relativ stabil în 2018, iar 
rezervele valutare au ajuns la 3 miliarde de 
dolari, acoperind 5,6 luni de importuri.

Inflaţia a încetinit, în medie, de la 6,6% în 
2017 la 3% în 2018 şi la 2,5% pe o bază 
anuală în primele trei luni ale anului 2019.

În martie 2019, un pachet de 63,9% din 
acţiunile Moldindconbank a fost achiziţionat 
de un investitor străin strategic. După cum a 
subliniat BERD, aceasta marchează finali-
zarea procesului de compensare a sectoru-
lui bancar, întrucât acţionarii netransparenţi 
sunt acum înlocuiţi cu investitori strategici 
străini de buna credinţă în toate cele trei 
bănci de sistem.

În acelaşi timp, după cum a subliniat BERD, 
problemele structurale şi demografice de 
lungă durată ale Republicii Moldova sunt 
agravate de incertitudinea politică actuală 

după alegerile parlamentare din februarie 
2019 şi de întârzierea finanţării din partea 
partenerilor internaţionali. În acest sens, 
experţii BERD au redus prognoza creşterii 
PIB-ului Moldovei în anul 2019 de la 4% la 
3,5% şi se aşteaptă ca în 2020 creşterea 
economică a ţării să fie de 3,8%.

Anterior, Banca Mondială a redus prognoza 
creşterii PIB-ului în Moldova în 2019 cu 0,2 
puncte procentuale – de la 3,8% la 3,6%. În 
acelaşi timp, în 2020, experţii Băncii Mondi-
ale au menţinut prognoza PIB-ului Moldovei 
la 3,5%, iar până în 2021 au majorat-o cu 0,6 
puncte procentuale – de la 3,2% la 3,8%.

PIB-ul Moldovei în anul 2018, potrivit date-
lor preliminare, a constituit 190 miliarde de 
lei şi a crescut cu 4% faţă de 2017. Guvernul 
moldovean prognozează că creşterea PIB-
ului în anul 2019 va fi de 4%, iar în următorii 
doi ani se aşteaptă o creştere economică 
de 3,8%. PIB-ul Moldovei în 2019 este de 
aşteptat să fie de 209,3 miliarde lei, în 2020 
– 228,1 miliarde lei, iar în 2021 – 248,8 mi-
liarde de lei.
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BERD a redus prognoza creşterii PIB-ului în Moldova  
în 2019 cu 0,5 puncte procentuale, de la 4% la 3,5%
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