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Agenţia Proprietăţii Publice
anunţă concurs pentru ocupa-
rea funcţiilor publice vacante.

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concur-
sului este plasată pe pagina web a Agenţiei Proprietă-
ţii Publice http://app.gov.md/ şi http://cariere.gov.md/.

Contacte: telefon: 022-233-824, 
e-mail: marina.onica@app.gov.md.

Organul executiv 
al S.A. “ARES UT”

comunică că la data de 09.08.2019 a avut 
loc Adunarea generală extraordinară a 

acţionarilor, ţinută pe adresa: mun. Chişi-
nău, str. Columna, 170. La adunare au fost 

reprezentate 100% din numărul total de 
acţiuni cu drept de vot ale Societăţii întru-
nind cvorumul necesar şi prin vot unanim 

au fost aprobate  
următoarele deCizii:

1.  S-a aprobat reorganizarea Societăţii pe Acţiuni 
“ARES UT” prin transformare în societate cu răs-
pundere limitată.

2.  S-a aprobat constituirea Societăţii cu Răspunde-
re Limitată “ARES UT” în rezultatul reorganizării 
prin transformare a Societăţii pe Acţiuni “ARES 
UT” (IDNO: 1003600083382 din 16.11.1995) în 
calitate de succesor deplin de drepturi şi obligaţi-
uni al acesteia.

3.  S-a aprobat Actul de transmitere (transfer) al tu-
turor activelor şi pasivelor de la S.A. “ARES UT” 
la S.R.L. “ARES UT” şi altor documente ce ţin de 
reorganizarea societăţii.

4.  S-au aprobat actele de constituire, cuantumul 
capitalului social, sediul şi organele de conduce-
re ale S.R.L. “ARES UT”.

5. S-a aprobat procedura de înregistrare de stat a 
reorganizării S.A. “ARES UT” la Agenţia Servicii 
Publice şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare.

6. S-a stabilit de a informa creditorii despre reorga-
nizarea S.A. “ARES UT” în termen de 15 zile din 
data adoptării hotărârii adunării generale extra-
ordinare.

7.  A fost desemnat Administratorul Societăţii în ca-
litate de persoană responsabilă de procedura de 
reorganizare prin transformare a Societăţii, care 
va asigura perfectarea şi semnarea actelor ce ţin 
de reorganizarea societăţii pentru înregistrare în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, inclusiv la 
Agenţia Servicii Publice şi Comisia Naţională a 
Pieţei Financiare, precum şi publicarea comunica-
telor/avizelor necesare în ziarul Capital Market şi 
Monitorul Oficial privind deciziile adunării generale 
extraordinare a acţionarilor şi derularea procedurii 
de reorganizare.

S-a aprobat autentificarea semnăturilor preşe-
dintelui şi secretarului adunării pe procesul verbal 
al adunării de către membrii Comisiei de cenzori a 
Societăţii.

“INTACT ASIGURĂRI 
GENERALE” S.A.

aduNarea GeNerală eXtraordiNară 
a aCtioNarilor CompaNiei “iNtaCt 

asiGurări GeNerale” s.a. diN 12.08.2019  
a HotărÂt:

1. A acoperi pierderile Companiei „Intact Asigurări 
Generale” SA în mărime de 6 500.000 lei cu 
scopul majorării valorii activelor nete, prin efec-
tuarea aporturilor suplimentare sub formă de 
mijloace băneşti încasate la contul bancar sau 
caseria Companiei, proporţional cotelor deţinute 
de către acţionarii Companiei.

2.  A aproba Hotărârea privind emisiunea suplimen-
tară a V-a închisă a valorilor mobiliare a Compa-
niei „Intact Asigurări Generale” SA în mărime de 
3.500.000,00 (trei milioane cinci sute mii) lei;

3.  A împuternici Consiliul Societăţii să întreprindă 
toate acţiunile necesare aprobării rezultatelor 
emisiunii suplimentare;

4.  A modifica şi completa Statutului Societăţii în 
funcţie de rezultatele subscrierii la acţiunile din 
Emisiunea suplimentară şi, respectiv, majorarea 
Capitalului social al Societăţii.

5.  A schimba administratorul Companiei „Intact Asi-
gurări Generale” SA.

CA “DONARIS VIENNA 
INSURANCE GROUP” SA

ÎN ateNŢia aCtioNarilor eNtităŢii de iNteres publiC şi 
persoaNelor iNteresate

În conformitate cu cerinţele p. 9 din Regulamentul cu privire la dezvă-
luirea informaţiei de către emitenţii de valorii mobiliare, aprobat prin Ho-
tărârea CNPF nr. 7/1 din 18.02.2019, Organul executiv al Companiei de 
Asigurări „Donaris Vienna Insurance Group” SA, IDNO 1002600020908, 
aduce la cunoştinţa, că Informaţia de ordin continuu privind evenimen-
tele care influenţează emitentul prevăzuta de Secţiunea 5, p. 28, alin 
8) subpct. c) din Regulament si in forma prescrisă în Anexa nr. 2 din 
Regulament, este disponibila pe pagina web a Companiei www.donaris.
md, compartimentul “Dezvăluirea informaţiei”, precum si este plasat pe 
portalul emitenţilor – Mecanismul de Stocare a Informaţiilor (MSI) http://
emitent-msi.market.md.
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CA “DONARIS VIENNA 
INSURANCE GROUP” SA

ÎN ateNŢia aCtioNarilor eNtităŢii de iNteres publiC 
şi persoaNelor iNteresate

În conformitate cu cerinţele p. 9 din Regulamentul cu privire la 
dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valorii mobiliare, apro-
bat prin Hotărârea CNPF nr. 7/1 din 18.02.2019, Organul executiv 
al Companiei de Asigurări „Donaris Vienna Insurance Group” SA, 
IDNO 1002600020908, aduce la cunoştinţa, că Raportul semes-
trial al Companiei conform situaţiei la 30.06.2019 în componenţa 
prevăzuta de Secţiunea 3, p. 19 din Regulament este disponibil pe 
pagina web a Companiei www.donaris.md, compartimentul “Dez-
văluirea informaţiei”, precum si este plasat pe portalul emitenţilor 

– Mecanismul de Stocare a Informaţiilor (MSI) http://emitent-msi.
market.md.
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Num rul total de 
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Ponderea VM în 
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alcestora in 
circula ie, %

1 SA COMBINATUL AUTO NR.4 DIN CHI IN U MD14AUBI1000 10 3 1959 9850,00 0,28

2 SA DAAC HERMES GRUP MD14MARS1000 1 1 544 1305,60 0,00
3 SA Dacia-LV MD14DACA1008 15 1 4936 197440,00 0,67
4 SA REFPLAST MD14REFP1008 10 1 15762 157620,00 9,23
5 SA FABRICA DE PRODUSE LACTATE DIN  NISPORENI MD14NISP1003 10 2 17023 32052,70 19,06
6 SA COMBINATUL AUTO NR.4 DIN CHI IN U MD14AUBI1000 10 3 1850 9260,00 0,27
7 SA UNIFARM MD14UNIF1001 1 3 521 521,00 0,41
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1 SA COMBINATUL AUTO NR.4 DIN CHI IN U MD14AUBI1000 10 1 81 810,00 0,01
2 SA NISTRU-LADA MD14NTLD1001 1 1 10 10,00 0,01
3 SA TIREX-PETROL MD14TIRP1008 6 1 512 3072,00 0,00
4 SA CARMEZ MD14RMEZ1007 10 1 411 4110,00 0,01
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1 SA MOLDOVAHIDROMA  MD14MHID1001 1 2 705363 705363,00 1,37
2 SA IONEL MD14NELI1003 4 1 504 2016,00 0,01
3 SA DAAC HERMES GRUP MD14MARS1000 1 1 816 816,00 0,00
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1 SA MOLDOVA-AGROINDBANK BC MD14AGIB1008 200 1 239 47800,00 0,02

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

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

Statistica tranzac iilor înregistrate în afara pie ei reglementate sau MTF pentru data de 05.08.2019 - 09.08.2019

Tipul tranzac iei: Vînzare-Cump rare

Tipul tranzac iei:  Mo tenire

Data/ora Simbolul HV Emitentul
Hirtii de
valoare

Pretul Volumul
Pretul
nominal

Emisia
% din
emisie

Tipul transactiei

05.08.2019 13:01 MD14FULR1002 SA "FULGER S.T." 85000 2 170000 2 1629140 5,22 Cumparare vinzare

Toata Statistica conform tranzactiilor zilnice pe PR
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