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“CEREALE 
DIN SOLDANESTI” SA

Organul executiv al Societatii, in temeiul 
deciziei din 18.09.2019 anunta convo-
carea Adunarii generale extraordinare 
a actionarilor, cu prezenta actionarilor, 

care va avea loc la data de 28.10.2019 
la ora 10-00, pe adresa: mun. Chi-
sinau, str. Ion Pelivan 18, of. 26.

ORDINEA DE ZI:
Alegerea organului de conducere (consi-1. 
liul) societatii “CEREALE DIN SOLDAN-
ESTI” SA

Lista actionarilor care au dreptul sa participe 
la adunarea generala extraordinara este intoc-
mita la data de 19.09.2019.

Actionarii pot lua cunostinta cu materialele or-
dinei de zi incepind cu data de 18.10.2019 pe 
adresa: mun. Chisinau, str. Ion Pelivan 18, of. 
26 in zilele de lucru de la 10-00 pina la 14-00.

Pentru inregistrare actionarii vor prezenta 
buletinul de identitate, iar reprezentantii si pro-
cura intocmita conform legislatiei.

Administrator

S.A. “COBZAR”
Anunţă convocarea adunării extra-
ordinare a acţionarilor S.A. COB-

ZAR. Pe data de 10 octombrie 2019, 
ora 10.00 în incinta S.A. COBZAR, 

str. Basarabia, 6, or. Rezina.

ORDINEA DE ZI:
Anularea deciziei privind reorganizarea 1. 
S.A. COBZAR prin dezmembrare din luna 
octombrie 2010.

Lista acţionarilor este întocmită la data evi-
denţei 20 septembrie 2019.

Banca Comercială 
“COMERŢBANK” S.A.

COMUNICAT INFORMATIV
Prin prezentul Banca Comercială “COMERŢ

BANK” S.A. informează că Raportul semestri-
al al B.C. “COMERŢBANK” S.A. pentru I sem. 
an. 2019 (perioada 01.01-30.06.2019) este 
disponibil persoanelor interesate pe pagina 
web: www.comertbank.md şi pe pagina web a 
mecanismului oficial de stocare a informaţiei 
www.emitent-msi.market.md, din data de 01 
septembrie 2019.

«Floarea Soarelui» Societatea pe Acţiuni
La 19.09.2019 a avut loc adunarea generală extraordinară a acţionarilor SA 

„Floarea Soarelui” pe adresa or. Bălţi str. 31 August, 6. Cvorum 52,2%.

LA ADUNAREA s-AU DIsCUTAT ChEsTIUNILE DIN ORDINEA DE ZI  
şi s-au luat următoarele hotărîri:

Chestiunea 1) Cu privire la încheierea unor tranzacţii:
1.  A da Societăţii acordul pentru constituirea/prestarea garanţiei autonome irevocabile şi com-

pensarea pierderilor (în continuare “Garanţia”) în scopul asigurării executării tuturor obligaţiu-
nilor prezente sau viitoare, determinate sau determinabile (inclusiv restituirea sumei principale 
a creditului/împrumutului, achitarea dobânzilor, penalităţilor, comisioanelor precum şi a tuturor 
şi oricăror altor plăţi/cheltuieli) a companiei TransOil International S.A. – rezidentului Elveţiei 
(numărul de înregistrare federal CHE112.099.721), adresa juridică: 15, rue du Cendrier, CH
1201, Geneva, Federaţia Elveţiană (în continuare «TransOil International») apărute în baza 
sau în legătură cu Contractul privind facilitatea de finanţare reînnoibilă preexport în sumă 
de pînă la 150,000,000 dolari SUA (US$150,000,000 Revolving Preexport Finance Facility 
Agreement) (în continuare «Contract de Facilitate»), încheiat între, printre alţii, TransOil In-
ternational S.A. în calitate de Debitor, companiile: Aragvi Holding International Ltd în calitate 
de CompanieMamă, Stareverest Trading & Investment Limited, AgroflorisNord SRL, Floarea 
Soarelui S.A., IM TransOil Refinery S.R.L., SC Trans Cargo Terminal S.R.L., Visions Holding 
S.A. în calitate de Garanţi Iniţiali, unele instituţii financiare în calitate de Creditori Iniţiali, ING 
Bank N. V. în calitate de Subscriptor Intermediar Mandatat Principal (Bookrunning Mandated 
Lead Arranger) şi Agentul Facilităţii, ING Belgium, Brussels, Lancy/Geneva Branch în calitate 
de Agentul Garanţiei şi Mobiasbanca – OTP Group S.A. în calitate de Bancă Locală, creditul/
împrumutul oferit în temeiul Contractului de Facilitate având suma de bază maximă de pînă la 
150.000.000,00 Dolari SUA (Una sută cincizeci milioane de dolari SUA), în beneficiul tuturor 
Părţilor Finanţatoare (Finance Parties), precum acest termen este definit în Contractul de Fa-
cilitate, în condiţiile şi în termenele indicate în Contractul de Facilitate propus spre examinare 
în cadrul adunării generale extraordinare a acţionarilor.

  Rezultatele votului: pentru 7 500 voturi, împotriva nu sunt. Hotărîrea sa aprobat cu majoritatea 
100% din numărul de voturi a acţionarilor prezenţi la adunare care nu sunt interesate în încheierea 
acestei tranzacţii, în conformitate cu art. 86 alin. (5) al Legii privind societăţile pe acţiuni.

Chestiunea 2) Cu privire la acordarea împuternicirilor la semnarea tranzacţiilor:
2.  De a împuternici Directorul General (Administratorul) al Societăţii dna Ostroveţchi Stela, pen-

tru negocierea, finalizarea şi semnarea, în numele societăţii “Floarea Soarelui” S.A., a Con-
tractului de Facilitate, care prevede termenele şi condiţiile Garanţiei, precum şi alte contracte, 
documente şi instrumente legate de Contractul de Facilitate şi/sau care constituie parte inte-
grantă inseparabilă a acestuia şi/sau care pot fi necesare pentru prestarea, modificarea sau 
încetarea Garanţiei.

  Rezultatele votului: pentru 7 500 voturi, împotriva nu sunt. Hotărîrea sa aprobat cu majoritatea 
100% din numărul de voturi a acţionarilor prezenţi la adunare care nu sunt interesate în încheierea 
acestei tranzacţii, în conformitate cu art. 86 alin. (5) al Legii privind societăţile pe acţiuni.

Pentru mai multe informaţii contactaţi-ne: mun. Bălţi, str. 31 august, 6
relaţii la tel. (231)80149

In atenţia acţionarilor
„Indmontaj” S.A.

Comunicat informativ cu privire la deciziile 
primite la adunarea generală extraor-
dinară a acţionarilor S.A. „Indmontaj”, 
cu şediul în mun. Chişinău, str. Sarmi-
zegetusa, 92, convocată cu prezenţa 

acţionarilor la 20 septembrie 2019. Total 
s-au înregistrat 61230 (67,15%) ac-

ţîuni. Cvorul adunării pe ordinea de zi 
a constituit 61230 (67,15%) acţiuni din 
numărul total de acţiuni cu drept de vot.

au fost aProBate unanim 
următoarele decizii:

1.  Alegerea membrilor consiliului societăţii 
pe acţiuni.

2.  Alegerea membrilor comisiei de cenzori a 
societăţii pe acţiuni.

3.  Examinarea chestiunii privind obţinerea 
creditului pentru răscumpărarea dreptului 
de ipotecă asupra imobilului gajat a socie-
tăţii SA Indmontaj de la Victoriabank SA.

4.  Cu privire la autentificarea procesului ver-
bal al adunării generale extraordinare a 
acţionarilor de preşedintele şi secretarul 
adunării, precum şi de membrii comisiei 
de cenzori.

organul executiv

Acţionarii S.A. “PLAI-DAD”,
ce deţin mai mult de 25% din acţiunile 
societăţii anunţă convocarea adunării 
generale extraordinare a acţionarilor, 

cu participarea lor, pentru data de 
25.10.2019, în incinta societăţii pe 

adresa: mun. Chişinău, str. Uzinelor, 
171 ”B”. Începutul înregistrării – ora 
9.00. Începutul adunării – ora 10.00.

ORDINEA DE ZI:
Cu privire la executarea deciziilor adopta-1. 
te la adunarea generală precedentă.
Cu privire la plata dividenlor.2. 
Cu privire la autentificarea semnăturilor 3. 
preşedintelui şi secretarului adunării ge-
nerale.

Lista acţionarilor cu drept de participare la 
adunare a fost întocmită la data 25.09.2019. 

De materialele incluse pe ordinea de zi a 
adunării acţionarii vor lua cunoştinţă cu în-
cepere din 15.10.2019 (orele 9.0015.00) pe 
adresa: mun. Chişinău, str. Uzinelor, 171 ”B”.

Acţionarii vor avea asupra lor buletinul de 
identitate, iar reprezentanţii procură perfectată 
în conformitate cu legislaţia în vigoare.

relaţii la tel. 067200714

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 BETON ARMAT MD14BETA1007 25 9 1401 28020,00 1,023
2 SA FRANZELU A MD14FRAN1004 20 1 485 7760,00 0,027
3 MIDGARD TERRA SA MD14MITE1006 38 5 488 10 400,00              0.10
4 COMBINATUL AUTO NR.4 DIN CHI IN U SA MD14AUBI1000 10 5 551 3 005,00                0.08
5 MIDGARD TERRA SA MD14MITE1006 38 5 452 9 700,00                0.09
6 ISRT-F LE TI SA MD14ISRT1005 10 1 1257 6 285,00                0.59
7 EDILITATE FDD SA MD14EDIL1005 10 1 288 2880,00 0,06
8 TUTUN-CTC S.A MD14TCTC1007 20 9 7442 223260,00 0,13
9 MIDGARD TERRA SA MD14MITE1006 38 5 349 7 550,00                0,07

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 BETON ARMAT MD14BETA1007 25 2 78 1950,00 0,06
2 SA PROMETEU-NORD MD14PRNO1006 5 1 372 1860,00 0,48
3 MIDGARD TERRA SA MD14MITE1006 38 2 204 7 752,00                0.04
4 INTRA GROUP SA MD14INGR1005 1 1 624 624,00                   0.00
5 SA MOLDOVA-AGROINDBANK BC MD14AGIB1008 200 1 88 17600 0,01
6 Exiton-Invest FINN MD14EXIN1009 1 1 277 277,00 0,00
7 BETON-ARMAT MD14BETA1007 25 1 20893 522325,00 15,26
8 DAAC HERMES GRUP SA MD14MARS1000 1 2 896 896,00 0,00

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 SFINX-IMPEX MD14SPEX1005 210 1 50 10500,00 50,00
2 SA Efes Vitanta Moldova MD14VEST1003 25 1 3 75,00 0,00
3 BUCURIA SA MD14BUCU1002 10 1 81 810,00 0,00

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 MOLDINDCONBANK BC MD14MICB1008 100 1 30 3000,00 0,00

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 BETON-ARMAT MD14BETA1007 25 1 20894,00 522350,00 15,26

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

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

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 16.09.2019 - 20.09.2019
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

16.09.2019 MD14REUP1009 SA "REUPIES" 3752 11,25 42210 13 1107838 0,34 Pachet Unic (Licitare cu strigare)
17.09.2019 MD14AGIB1008 BC "MOLDOVA AGROINDBANK" SA 9 2500 22500 200 1037634 0 Cumparare vinzare
17.09.2019 MD14AGIB1008 BC "MOLDOVA AGROINDBANK" SA 196 2500 490000 200 1037634 0,02 Cumparare vinzare

Toata Statistica conform tranzactiilor zilnice pe PR
16.09.19 20.09.19

Îm
preună
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fin
anţelor

secţia de marketing
tel.: +373 69 821216

38 (811), 25 сентября 2019 г.


