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CF “BV Fiduciar-Invest” SA
Lista societăţilor pe acţiuni, valorile mobiliale ale cărora se expun la vân-

zare de către CF “BV Fiduciar-Invest” SA în cadrul licitaţiilor cu striga-
re organizate pe o piaţă reglementată şi/sau în cadrul unui MTF.

Comisia de lichidare a CF “BV Fiduciar-Invest” SA în proces de lichidare a genului de activitate, comunică că în 
conformitate cu Hotărîrea comisiei de lichidare din 09.07.2020 privind aprobarea actului de reevaluare a activelor 
clienţilor aflate în administrare fiduciară a companiei şi Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) 
nr. 37/1 din 11.08.2020 cu privire la unele companii fiduciare, în perioada 02.11.2020 – 06.11.2020, la Bursa de 
Valori a Moldovei vor fi expuse spre vânzare 8 pachete de acţiuni aflate în administrare fiduciară a companiei.

Informaţia detaliată privind lista societăţilor pe acţiuni expuse spre vânzare, numărul de acţiuni, % deţinut, preţul 
de vânzare a 1 acţiuni, precum şi altă informaţie relevantă în acest sens poate fi vizualizată pe pagina web oficia-
lă a CNPF la adresa: https://www.cnpf.md/ro/decisions (Hotărârea CNPF nr. 37/1 din 11.08.2020, Anexa nr. 2).
Menţiune:

Pachetele de acţiuni respective vor fi realizate ca pachete unice şi se înstrăinează terţelor persoane în con-• 
diţiile art. II alin. (3) lit. b) din Legea nr. 163/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1134-XIII din 2 
aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni.

Dreptul de procurare a acţiunilor îl posedă:
Cetăţenii Republicii Moldova şi asociaţiile lor;1. 
Persoanele juridice din Republica Moldova;2. 
Persoanele fizice şi juridice străine, apatrizi.3. 

Doritorii de a procura pachetele de acţiuni respective, urmează să încheie contract privind prestarea serviciilor 
şi activităţilor de investiţii cu o societate de investiţii licenţiată de Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
Pentru informaţii vă puteţi adresa:

CF “BV Fiduciar-Invest” SA, la adresa: mun. Chişinău, str. Sarmizegetuza 26, tel: (022) 63-92-74, tel: 068-1. 
54-00-69;
Reprezentatntul CNPF în comisia de lichidare a CF “BV Fiduciar-Invest” SA, la adresa: CNPF, mun. Chişinău, 2. 
bd. Ştefan cel Mare 77, tel: (022) 85-95-20;
Bursa de Valori a Moldovei, la adresa: mun. Chişinău, str. Maria Cibotari 16, tel: (022) 27-75-92.3. 
Societatea de investiţii care reprezintă interesele CF “BV Fiduciar-Invest” SA conform contractului de in-4. 
termediere: SA “VALINVEST”, la adresa: mun. Chişinău, str. Ghenadie Iablocichin, 5/1, tel: (022) 22-13-55, 
079-77-81-64.

statistici  /  с татис тика

CF “BV Fiduciar-Invest” SA
Lista societăţilor cu răspundere limitată, părţile so-

ciale ale cărora se expun la vînzare de către CF “BV 
Fiduciar-Invest” SA terţelor persoane:

Comisia de lichidare a CF “BV Fiduciar-Invest” SA în proces de lichidare a genului 
de activitate, comunică că, în conformitate cu Hotărîrea comisiei de lichidare din 
22.06.2020 privind aprobarea actului de reevaluare a părţilor-sociale deţinute de ad-
ministratorul fiduciar şi Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 37/1 din 
11.08.2020 cu privire la unele companii fiduciare, la data de 10.10.2020 începînd cu 
ora 10-00 pînă la ora 12-00, la sediul companiei: mun. Chişinău, str. Sarmisegetusa, 
26, vor fi expuse spre vînzare părţile–sociale din portofoliul companiei.

Informaţia detaliată privind lista societăţilor cu răspundere limitată părţile–sociale 
ale cărora se expun la vînzare, % deţinut, preţul de vânzare a acestora, precum şi 
altă informaţie relevantă în acest sens poate fi vizualizată pe pagina web oficială a 
CNPF la adresa: https://www.cnpf.md/ro/decisions (Hotărârea CNPF nr. 4/13 din 
03.02.2020 – Anexa nr. 3).
Menţiune:

1. Părţile sociale menţionate vor fi realizate terţelor persoane ca părţi-sociale uni-
ce;

2.  Doritorii de a procura părţile-sociale respective vor depune în contul curent al 
CF “BV Fiduciar-Invest” SA (CF “BV Fiduciar Invest” SA c/f1002600019726 str. 
Sarmizegetusa, 26, mun. Chisinau, ’BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’SA suc. 2 
Chisinau AGRNMD2X876IBAN IBAN MD69AG000000022511532845) avansul 
de 10% din valoarea de realizare a părţii sociale care nu va fi returnată în cazul 
refuzului de a le procura.

Dreptul de procurare a părţilor-sociale îl au:
Persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova;1. 
Persoanele fizice şi juridice străine, apatrizi.2. 

Cererile de participare la licitaţie pot fi depuse la sediul CF “BV Fiduciar-Invest” SA 
(mun. Chişinău, str. Sarmizegetuza 26, tel: (022)63-92-74 şi tel: 068540069) pînă la 
data de 08.06.2020 ora 16-00.

Data
tranzac iei

Codul ISIN Denumirea emitentului
Valori

mobiliare
Pre ul Volumul

Valoarea
nominal

Emisia
% din
emisie

Tipul tranzac iei

21.09.2020 MD14AGIB1008 BC "MOLDOVA AGROINDBANK" SA 10 3000 30000 200 1037634 0 Cumparare vinzare
24.09.2020 MD14OSTE1002 SA "INTREPRINDEREA PISCICOLA "COSTESTI" 800 38 30400 10 232165 0,34 Cumparare vinzare
25.09.2020 MD14MICB1008 BC "MOLDINDCONBANK" SA 220 270 59400 100 4967794 0 Cumparare vinzare
25.09.2020 MD14OSTE1002 SA "INTREPRINDEREA PISCICOLA "COSTESTI" 950 38 36100 10 232165 0,41 Cumparare vinzare
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1 SA COMBINATUL AUTO NR.4 DIN CHI IN U MD14AUBI1000 10 1 1 283 6 415,00 0,18
2 SA TIREX-PETROL MD14TIRP1008 6 35 12 382 74 292,00 0,07
3 SA DAAC HERMES GRUP MD14MARS1000 1 2 784 1 568,00 0,00
4 SA PIELART MD14PIEL1001 40 1 192 7 680,00 0,01
5 SA BTA-36 MD14ATBS1001 10 1 2 640 15 840,00 1,58
6 SA TIREX-PETROL MD14TIRP1008 6 37 14 822 88 932,00 0,08
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1 SA MIDGARD TERRA MD14MITE1006 38 1 13 494,00 0,00
2 SA NISTRU-OL NE TI MD14NISO1004 10 7 513 5130,00 0,74
3 SA CEREALE-CUPCINI MD14CUPC1008 10 1 19 190,00 0,00
4 SA Viitorul T u FINN MD14TORU1003 1 1 416 416,00 0,00
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1 SA BOZON MD14BOZO1001 1 2 897 897,00 1,33
2 SA SUDOR MD14SUDO1000 10 1 3 300,00 0,00

Statistica tranzac iilor înregistrate în afara pie ei reglementate sau MTF pentru data de 21.09.2020 - 25.09.2020

Tipul tranzac iei: Vînzare - cump rare

Tipul tranzac iei: Mo tenire

Tipul tranzac iei: Vânzare-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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