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“GRAMA” S.A.
Hotărârile adunării generale extraordinare a acţionarilor ţinută la 03.10.2019 

pe adresa: Calea Ieşilor, 10, m. Chişinău, cvorum 72,63%

Prin vot unanim “Pentru”, adunarea generală:
A aprobat decizia de dizolvare a S.A. “GRAMA” şi iniţierea procedurii de lichidare.1. 
A aprobat numirea dlui V. Ştefîrţă în calitate de Lichidator al S.A. “GRAMA”.2. 
A pus în sarcina lichidatorului Societăţii să asigure exercitarea procedurilor şi acţiunilor nece-3. 
sare în scopul iniţierii şi derulării procedurii de lichidare a societăţii.
A împuternicit membrii Comisiei de cenzori să autentifice semnăturile preşedintelui şi secreta-4. 
rului adunării.

Consiliul Societăţii 
“FULGER S.T.” SA

declară că anunţarea ofertei de preluare 
benevolă din 23.10.2019 – 06.11.2019 şi re-
zultatele ei nu vor influenţa negativ asupra 
menţinerii locurilor de muncă ale angajaţilor şi 
ale organelor de conducere, schimbarea con-
diţiilor de muncă, planurile strategice, posibi-
lele efecte asupra angajărilor şi asupra locului 
de activitate al emitentului.

Activitatea emitentului nu va fi afectată, de-
oarece ofertantul dispune de numărul necesar 
de voturi la adunarea generală pentru a asigu-
ra stabilitatea necesară a emitentului.

S.A. «Mandatar Invest»
La data de 25 octombrie 2019 s-a 

petrecut adunărea generală ex-
traordinară repetata a acţionarilor 
S.A. «Mandatar Invest» la care 

s-au aprobat  
următoarele hotărâri:

1.  S-a aprobat lista creanţelor (creditorilor).
2.  S-au aprobat activele societatii.
3.  S-a împuternicit lichidatorul de a efectua 

înstrainarea activelor societatii.
4.  S-au autentificat semnăturile Preşedintelui 

şi secretarului în procesul verbal al adună-
rii generale de către comisia de cenzori.

Hotărârile s-au aprobat cu majoritatea voturi-
lor în conformitate cu legislaţia în vigoare.

În atenţia Acţionarilor 
B.C. „ENERGBANK” S.A.

Adunarea generală a acţionarilor Băncii, 
convocată pe data 25 octombrie 2019, nu s-a 
ţinut din cauza lipsei cvorumului necesar. 

Astfel, din acţionarii a căror acţiuni se iau în 
consideraţie la stabilirea cvorumului, la Adu-
narea generală anuală a acţionarilor au fost 
înregistraţi 9 acţionari, care deţin 197 035 de 
acţiuni, ce constituie 11,42%.

Stimate acţionar 
al S.A. „Succes”

Consiliul S.A. „Succes” anunţă despre 
convoca adunarii generale extraordinare 
a acţionarilor” la 20.11.2019 pe adresa: 
mun. Chişinău, str. Cetatea Albă, 17, în 

incinta societăţii. Înregistrarea – ora 10.00 
– 10.50. Începutul adunării – ora 11.00.

odinea de zi:
1.  Informaţia organului executiv despre situ-

aţia financiară a societăţii pentru perioada 
de nouă luni anul 2019.

2.  Aprobarea deciziei privind încheierea con-
tractului de împrumut a mijloacelor băneşti.

3.  Împuternicirea Directorului (Administra-
torului) societăţii d – nei Rotari Natalia 
pentru semnarea şi prezentarea docu-
mentelor în organele respective referitor 
la încheierea contractului de împrumut a 
mijloacelor băneşti.

4.  Autentificarea semnăturilor preşedintelui 
şi secretarului pe procesul verbal al adu-
nării generale a acţionarilor.

Adunarea generală extraordinară a acţiona-
rilor va fi ţinută cu prezenţa acţionarilor sau 
reprezentanţilor lor, prezentînd buletinul de 
indentitate s-au procura perfectată în confor-
mitate cu prevederile legislaţiei.

Lista acţionarilor cu drept de participare la 
adunarea generală extraordinară a acţionari-
lor este întocmită la situaţia de 28.10.2019 de 
către Societatea de Registru S.A. „Registru”.

S-a stabilit, că acţionarii pot lua cunoştinţă 
cu materialele pentru ordinea de zi a adunării 
cu zece zile înainte de ţinerea ei, între orele 
(10.00 – 16.00) la sediul societăţii pe adresa: 
mun. Chişinău, str. Cetatea Albă, 17.

Persoana responsabilă pentru dezvăluirea 
informaţiei din materialele referitoare la ordi-
nea de zi d-na Rotari Raisa.

Acţionarii vor fi informaţi despre convoca-
rea adunarii generale extraordinare a acţio-
narilor prin publicarea avizului în ziarul „Ca-
pital Market”.

Participanţii la adunarea generală extraordi-
nară a acţionarilor se vor înregistra de către 
comisia de înregistrare: Chintea Galina, Pos-
tolachi Galina şi Catarău Pantelei.

S-a obligat Directorul societăţii să asigure 
pregătirea desfăşurarii adunarii generale ex-
traordinare a acţionarilor şi a materialelor pe 
ordinea de zi.

Director rotari Natalia
relaţii la tel. 022-55 – 83-81

Banca Comerciala Româna 
Chişinău S.A.

CoMuNICat INForMatIV
Prin prezenta, Banca Comerciala Româ-

na Chişinău S.A., înregistrată în data de 
31.05.2001, aduce la cunoştinţa publicului ca 
la data de 29 octombrie 2019 a avut loc Adu-
narea Generală Extraordinara a acţionarilor 
BCR Chişinău S.A., desfăşurată cu prezenta 
acţionarului, la care unanim a decis aprobarea 
tranzactiei cu persoanea afiliata.

Banca Comerciala Româna Chişinău S.A.
Informaţie privind tranzacţia cu conflict de interese (art. 86 din Le-

gea privind societăţile pe acţiuni 1134-XIII din 02.04.1997)

Descrierea tranzacţiei cu conflict de interese Imprumuturi 
interbancare

Valoarea tranzacţiei cu conflict de interese Limita 6 Milioane EUR 
si 3 Milioane USD

Descrierea situaţiei care conduce la crearea conflictului de interese Actionar al Bancii
Bunurile, serviciile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte 
active aferente tranzacţiei cu conflict de interese

Atragerea imprumutu-
rilor interbancare

Persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacţiei, cu 
indicarea numelui sau denumirii acesteia BCR SA

Cota acţiunilor cu drept de vot deţinută de persoana interesată în efec-
tuarea de către societate a tranzacţiei şi/sau de persoanele afiliate ale 
acesteia

100%

SA “Inmacommetal”
c/f 1003600015301,

vă anunţă că directorul Roşca Simion a 
emis ordinul nr. 11, cu privire la convo-
carea Adunării generale extraordinare 
cu prezenţa acţionarilor, care va avea 
loc pe data de 14 noiembrie 2019 la 
ora 11-00, in incinta oficiului S.A. “In-

macommetal” pe adresa mun. Chişinău, 
str. Uzinelor, nr. 12/3, inceputul inregis-
trării 10:15 sfirsitul inregistrării 10:50.

ordinea de zi:
Prelungirea cu 36 luni a termenului ipotecii • 
constituite asupra bunului imobil – construc-
ţii cu terenul aferent, situat în Chişinău, str. 
Uzinelor 12/3, nr. cad. 0100302.158,010030
2.158.01,0100302.158.02,0100302.158.03, 
în favoarea BC „Mobiasbanca-OPT Group” 
SA, pentru asigurarea creditelor contrac-
tate de către societatea „Atai” SRL, IDNO 

– 1003600016331, conform contractului de 
credit nr. LG75089657100 din 02.07.2014 
cu anexele şi acordurile adiţionale la el;
Desemnarea persoanei cu drept de a • 
semna acordul adiţional la contractul de 
ipotecă sau oricare alt document solicitat 
de către Bancă.

Secţia de marketing
tel.: +373 69 821216
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Ponderea VM în 
num rul total al 

alcestora in 
circula ie, %

1 CARIERA MIC U I SA MD14MICU1005 10 1 115067 1830788,00 45,00
2 BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA MD14AGIB1008 200 1 34 98872,00 0,00
3 TUTUN-CTC S.A MD14TCTC1007 20 3 344 10320,00 0,00
4 VATRA & CO SA MD14VATR1008 1 1 27366 27366,00 10,49
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1 ATC-AGROTEHCOMER  SA MD14ATEH1001 100 1 19 1900,00 0,06
2 VOLAN-AUTOTRANS SA MD14VOLA1009 10 1 562 5620,00 0,16
3 CODREANCA SA MD14CODR1003 10 1 26 260,00 0,01
4 LEOVIN SA MD14LEVI1003 10 1 3392 33920,00 0,53
5 VATRA & CO SA MD14VATR1008 1 4 106511 106511,00 40,81
6 SA DRUMURI-B L I MD14DRMB1006 10 2 110 1100,00 0,00
7 VICTORIABANK MD14VCTB1004 10 1 493 4930,00 0,00
8 DAAC HERMES GRUP SA MD14MARS1000 1 1 464 464,00 0,00
9 DAAC-OREOL SA MD14OREO1008 2 1 12 24,00 0,85
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1 CENTRO BASSO PREZZO MD14BASO1006 10 1 1416 14160,00 0,40
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1 BUCURIA SA MD14BUCU1002 10 1 29 290,00 0,00
2 INTEH SA MD14NTEH1006 10 3 520057 2600285,00 86,38
3 SA DRUMURI-B L I MD14DRMB1006 10 1 221 2210,00 0,01

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 
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1 VATRA & CO SA MD14VATR1008 1 1 106511 106511,00 40,81
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1 O ELCON SA MD14OTEL1009 10 3 100488 11397818,00 84,55

Tipul tranzac iei: Achizi ionarea ac iunilor proprii în cazul reorganiz rii emitentului:

Statistica tranzac iilor înregistrate în afara pie ei reglementate sau MTF pentru data de 21.10.2019 - 25.10.2019
Tipul tranzac iei: Vînzare-Cump rare

Tipul tranzac iei: Mo tenire

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 :

Tipul tranzac iei: Vînzare-cump rare conform prevederilor art.II alin.(3) din Legea nr.163-XVI  din 13.07.2007 pentru modificarea i 
completarea Legii privind societ ile pe ac iuni
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