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S.A. „ENERGOCOM”
În cadrul Adunării Generale ordinare anu-
ale a acţionarilor din data de 16.06.2020 

au fost adoptate  
următoarele decizii:

1.  A fost aprobată darea de seamă financiară 
anuală a SA „ENERGOCOM” pentru anul 
2019.

2.  A fost aprobată darea de seamă anuală 
a Consiliului SA „ENERGOCOM” pentru 
anul 2019.

3.  A fost aprobată darea de seamă anuală a 
Comisiei de cenzori pentru anul 2019.

4.  A fost repartizat profitul net obţinut în anul 
2019 şi au fost aprobate normativele re-
partizării profitului net pentru anul 2020.

5.  A fost aprobat raportul Comitetului de audit.
6.  A fost aprobată încetarea înainte de termen 

a împuternicirilor Consiliului societăţii, Co-
misiei de cenzori şi a Comitetului de audit.

7.  A fost stabilit cuantumul retribuţiei muncii 
membrilor Consiliului societăţii, Comisiei 
de cenzori şi a Reprezentantului statului.

8.  Au fost aleşi membrii Consiliului societăţii, 
ai Comisiei de cenzori şi ai Comitetului de 
audit.

9.  Au fost aprobate Direcţiile prioritare ale 
activităţii SA „ENERGOCOM” (Planul de 
afaceri pentru anii 2020- 2022).

10.  A fost aprobat raportul de audit pentru anul 
2019.

11.  A fost confirmată entitatea de audit pen-
tru efectuarea auditului obligatoriu ordinar 
pentru anul 2020 şi a fost stabilit cuantu-
mul retribuţiei serviciilor ei.

BCR Chişinău S.A.
comuNicat iNFormatiV

Banca Comerciala Româna Chişinău 
S.A. (IDNO 1003600021533) aduce 
la cunoştinţa publicului că, la data de 

23 iunie 2020 a avut loc Adunarea 
generală ordinară anuală a acţiona-

rilor BCR Chişinău S.A., desfăşurată 
cu prezenţa acţionarului, la care 

uNaNim s-a decis:
Aprobarea dării de seamă financiară anu-1. 
ală a Băncii Comerciale Romane Chişinău 
S.A. pentru anul 2019;
Aprobarea dării de seamă anuală a Consi-2. 
liului de Supraveghere al Băncii Comerciale 
Romane Chişinău S.A. pentru anul 2019;
Stabilirea cuantumului retribuţiei muncii, 3. 
remuneraţiilor anuale şi compensaţiilor 
membrilor Consiliului de Supraveghere;
Repartizarea profitului net anual aferent 4. 
anului 2019;
Confirmarea companiei de audit extern şi 5. 
stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor 
ei pentru anul 2020;
Prelungirea mandatului dlui Sergiu Cris-6. 
tian Manea în calitate de membru/Preşe-
dinte al Consiliului de Supraveghere al 
Băncii Comerciale Române Chişinău S.A. 
pe un termen de 4 ani, până în data de 
29.04.2024;
Aprobarea/revizuirea Regulamentului Or-7. 
ganizarea si Funcţionarea Consiliului de 
Supraveghere şi a Regulamentului Orga-
nizarea şi Funcţionarea Adunării Generale 
a Acţionarilor BCR Chişinău S.A.

Societatea pe acţiuni “SANFARM-PRIM”,
în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrare a Societăţii din 28.05.2020, 

anunţă convocarea adunării generale anuale a acţionarilor, care va avea loc 
la data de 24 iulie 2020, în incinta sălii de conferinţe a „sanfarm-prim” S.A., de 
pe adresa mun. Chişinău, str. Grenoble, 149 a. Înregistrarea participanţilor la 

adunarea generală va începe la ora 14.00. Începutul adunării: ora-15.00.

ordiNe de zi:
Examinarea şi aprobarea raportului anual al Consiliului Societăţii şi al Organului executiv pen-1. 
tru anul 2019.
Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de cenzori şi al raportului de audit pentru 2019.2. 
Examinarea dării de seamă financiară a „SANFARM -PRIM” S.A. pentru anul 2019.3. 
Aprobarea programului de activitate al societăţii şi stabilirea obiectivelor strategice de dezvol-4. 
tare pentru anul 2020.
Cu privire la alegerea membrilor Consiliului S.A. “SANFARM-PRIM” şi a Comisiei de Cenzori.5. 
Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii membrilor Consiliului societăţii, Comisiei 6. 
de cenzori şi Reprezentantului statului.
Repartizarea profitului net obţinut în anul 2019 şi aprobarea normativelor repartizării profitului 7. 
net pentru anul 2020.
Confirmarea Acordului adiţional de prelungire a contractului de management şi numirea în 8. 
funcţie a Organului executiv al “SANFARM-PRIM” S.A.
Confirmarea societăţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pe anul 2020 şi 9. 
stabilirea cuantumului plăţii pentru serviciile prestate.
Informarea acţionarilor despre transferul acţiunilor la depozitul central, verificarea până la 10. 
iniţierea procedurii de transmitere (01.09.2020) a datelor aferente acţiunilor deţinute.

Lista acţionarilor cu drept de vot de a participa la adunarea generală este întocmită la 19 iunie 
2020.

Acţionarii societăţii pot lua cunoştinţă de materialele referitor la ordinea de zi a adunării începînd 
cu data de 14 iulie între orele 9.00-15.00 pe adresa mun. Chişinău str. Grenoble 149 a, Serviciul 
juridic et. 2 bir. 205.

Participanţii la adunare – acţionari sau reprezentanţii acestora – vor prezenta comisiei de înregis-
trare buletinele de identitate şi mandatele de participare la adunarea generală.

Atragem atenţia tuturor acţionarilor asupra necesităţii actualizării datelor personale la Registrato-
rul independent „Registru ind” S.A. mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru, 22/1, of. 60; tel/fax 22-49-63.

Organul executiv al
“Service Auto Prim” S.A.

Anunţă, în baza deciziei Consiliului Societăţii 
din 25.05.2020, despre convocarea adunării 
generale anuale ordinare a acţionarilor, cu 

prezenţa acţionarilor, care va avea loc la 25 
iulie 2020, la ora 11.00 la sediul Societăţii pe 
adresa: mun. Bălţi, str. Heciului, 2. Înregistra-
rea participanţilor între orele 10.00 – 10.45.

ordiNea de zi:
Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societăţii 1. 
cu privire la rezultatele activităţii anului 2019.
Aprobarea dării de seamă a organului executiv 2. 
cu privire la rezultatele activităţii Societăţii pen-
tru anul 2019 şi direcţiile principale de activitate 
pentru anul 2020.
Examinarea dării de seamă despre rezultatele eco-3. 
nomico-financiare a Societăţii pentru anul 2019.
Aprobarea dării de seamă a comisiei de cenzori 4. 
şi examinarea concluziei comisiei de cenzori pri-
vind activitatea financiar-economică al Societăţii 
pentru anul 2019.
Despre repartizarea profitului net pentru anul 5. 
2019 şi aprobarea normativelor de repartizare a 
profitului net pe anul 2020.
Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei 6. 
muncii membrilor Consiliului Societăţii şi ai Co-
misiei de cenzori.
Alegerea membrilor Consiliului Societăţii.7. 
Alegerea membrilor Comisiei de cenzori al So-8. 
cietăţii.
Cu privire la aprobarea modificărilor şi completă-9. 
rilor in Statutul Societăţii şi acordarea imputerni-
cirilor unor persoane pentru semnarea si prezen-
tarea documentelor necesare la ASP.
Cu privire la rascumpararea actiunilor emise de 10. 
Societate.
Despre încheierea unor tranzacţii de proporţii.11. 
Cu privire la imputernicirea unor persoane pen-12. 
tru semnarea si prezentarea documentelor ce tin 
de incheerea tranzactiilor de proportii.

Lista acţionarilor, care au dreptul să participe 
la adunarea generală, este întocmită la data de 
23.06.2020.

Acţionarii pot lua cunoştinţă cu matrerialele referi-
toare la ordinea de zi a adunării generale a acţionari-
lor, începând cu 15 iulie 2020 în zilele lucratoare între 
orele 10.00-12.00 la sediul Societăţii la d-na Nicov N.

Acţionarii pot participa la adunarea generală a 
acţionarilor la prezentarea documentului ce certifi-
că identitatea, iar reprezentanţii acţionarilor – şi al 
procurii legalizate în conformitate cu legislaţia în 
vigoare.

Data
tranzac iei

Codul ISIN Denumirea emitentului
Valori

mobiliare
Pre ul Volumul

Valoarea
nominal

Emisia
% din
emisie

Tipul tranzac iei

17.06.2020 MD14MICB1008 BC "MOLDINDCONBANK" SA 57 280 15960 100 4967794 0 Cumparare vinzare

Statistica tranzac iilor înregistrate pe pia a reglementat în perioada 15.06.2020 19.06.2020

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 BC"ENERGBANK"SA MD14ENER1001 3368 212,42 715 430,56 0,1684 50,00 05.06.2020 29.06.2020 10.07.2020
2 BC"ENERGBANK"SA MD14ENER1001 79600 212,42 16 908 632,00 3,9800 50,00 05.06.2020 29.06.2020 10.07.2020
3 BC"ENERGBANK"SA MD14ENER1001 713504 283,99 202 628 000,96 35,6752 50,00 05.06.2020 29.06.2020 10.07.2020
4 SA"ASPA" MD14ASPA1006 97498 7,60 740 984,80 6,2567 10,00 19.06.2020 06.07.2020 20.07.2020
5 SA"MAGISTRALA" MD14MAGI1005 43689 1,34 58 543,26 1,4992 5,00 19.06.2020 06.07.2020 20.07.2020
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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 BC "VICTORIABANK" SA MD14VCTB1004 100 1 100 7 821,00 0,00
2 SA DAAC HERMES MD14DACH1001 20 1 1 046 80 040,00 0,20
3 SA EDILITATE FDD MD14EDIL1005 10 4 558 5 580,00 0,10
4 SA MERCURIU K MD14MERC1004 1 1 4 400,00 0,01
5 SA AGROPROD MD14PROD1008 1 7 19 525 19 525,00 0,46

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 DAAC HERMES GRUP MD14MARS1000 1 2 1120 1120,00 0,00
2 SA AGROMA INA MD14AGRN1003 10 2 921 9210,00 0,06

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 CORPORA IA DE FINAN ARE RURAL MD14RURA1001 75 4 995 298500,00 1,68
2 SA CORPORA IA DE FINAN ARE RURAL MD14RURA1001 75 1 122 36600,00 0,20
3 SA CORPORA IA DE FINAN ARE RURAL MD14RURA1001 75 3 18 5400,00 0,03
4 SA BURSA DE VALORI A MOLDOVEI MD14BSVO1001 F r  V/N 2 2 268470,00 5,12

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 ZUBRE TI MD14ZUBR1000 1 1 1229 1229,00 0,20

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 BC Moldindconbank SA MD14MICB1008 100 1 900 90000,00 0,02

Tipul tranzac iei: Succesiunea valorilor mobiliare în cazul reorganiz rii persoanei juridice ac ionar

Tipul tranzac iei: Dona ie între persoanele care sunt rude sau afini de gradul III ori mai mare sau între persoane care nu sînt rude

Statistica tranzac iilor înregistrate în afara pie ei reglementate sau MTF pentru data de 15.06.2020 - 19.06.2020

Tipul tranzac iei: Vînzare - cump rare

Tipul tranzac iei: Mo tenire

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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